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COMARCAS

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003870-71.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO FERREIRA DE MELO (AUTOR(A))

CLAUDEOMIR CORCINO DA ROCHA (AUTOR(A))

THIAGO BAMBIL AMARAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE ALVES SALLES DOS SANTOS OAB - MT23084/O 

(ADVOGADO(A))

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

CARINA ANA DE OLIVEIRA OAB - MT27213-O (ADVOGADO(A))
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OI BRASILTELECOM (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1003870-71.2019.8.11.0007. AUTOR(A): 

CLAUDEOMIR CORCINO DA ROCHA, LUIZ ANTONIO FERREIRA DE MELO, 

THIAGO BAMBIL AMARAL RÉU: OI BRASILTELECOM Vistos. 1) RECEBO a 

inicial em todos os seus termos. 2) DEFIRO os benefícios da Justiça 

Gratuita, diante da presunção de veracidade da afirmação da parte 

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

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

99, do CPC/2015. 3) Tratando-se de ação que tramita sob o 

PROCEDIMENTO COMUM, DESIGNO audiência de conciliação/mediação 

para o dia 09 de dezembro de 2019, às 15h00min, a qual deverá ser 

realizada pelo CEJUSC desta Comarca. 4) CITE-SE/INTIME-SE a parte ré 

para comparecer à audiência supra designada, devidamente 

acompanhada de seu(sua) advogado(a), ou, Defensor Público (CPC/2015, 

art. 334, § 9º), pois, caso contrário, deverá constituir representante, por 

meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir 

(CPC/2015, art. 334, § 10), observando-se que a citação deverá ocorrer 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da data supra designada 

(CPC/2015, art. 334). 4.1) CONSIGNE-SE, no mandado de citação/intimação 

que, caso a parte ré tenha desinteresse na autocomposição, deverá 

informar, por petição, apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, 

contados da data da audiência (CPC/2015, art. 334, § 5º) e que, havendo 

litisconsortes, o desinteresse na realização da audiência deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (CPC/2015, art. 334, § 6º). 4.2) 

CONSIGNE-SE, também expressamente no ato de citação/intimação, que 

as advertências do § 8º do art. 334 do CPC/2015 no sentido de que o não 

comparecimento injustificado da parte ré à audiência de conciliação é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, revertida em favor da União ou do Estado. 4.3) CONSIGNE-SE, 

por fim, no ato de citação/intimação que, caso não haja autocomposição 

na audiência, a parte ré terá prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data 

da audiência supra designada (CPC/2015, art. 335, I), para apresentar 

resposta, sob pena de se presumirem verdadeiros os fatos narrados na 

inicial (CPC/2015, art. 344). 5) INTIME-SE a parte autora por intermédio de 

seu patrono, para comparecer à audiência supra designada, e, caso a 

parte não possa comparecer, deverá constituir representante, por meio de 

procuração específica, com poderes para negociar e transigir. 5.1) 

CONSIGNE-SE, também expressamente no ato de intimação, que as 

advertências do § 8º do art. 334 do CPC/2015 no sentido de que o não 

comparecimento injustificado da parte autora à audiência de conciliação é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, revertida em favor da União ou do Estado. 6) Havendo 

autocomposição, façam os autos CONCLUSOS para análise acerca de 

eventual homologação. 7) Caso não haja composição, após o aporte de 

resposta aos autos, com ou sem a vinda dela, CERTIFIQUE-SE e façam os 

autos CONCLUSOS para os fins do art. 347 do CPC/2015. 8) Nos termos 

do art. 6º, inciso VII, do CDC, DEFIRO a inversão do ônus da prova 

somente e especificamente quanto às provas que estejam em posse da 

requerida atinentes à relação de consumo ora guerreada, bem como a 

existência ou não da suposta dívida. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO 

PROCEDIMENTO COMUM

Processo Número: 1001941-71.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FERREIRA LUSTOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA OAB - MT21075-O 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARINA BELANDI SCHEFFER OAB - AC3232 (ADVOGADO(A))

ALEXANDRO TEIXEIRA RODRIGUES OAB - AC3406 (ADVOGADO(A))

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES12529-O (ADVOGADO(A))

ROBERTO DUARTE JUNIOR OAB - AC2485 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1001941-71.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: ANTONIO FERREIRA LUSTOSA Advogado(s) do 

reclamante: FRANCIS DIAS PAIVA, ELISANGELA LEITE QUADRA DA 

COSTA REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos. Trata-se de 

Liquidação de Sentença proposta por Antonio Ferreira Lustosa em face de 

Ympactus Comercial Ltda. Inicialmente, vislumbro que a peça inicial não 

observou o que dispõe o art. 319, inciso II, do CPC, no que se refere ao 

endereço eletrônico da parte REQUERIDA. A indicação do endereço 

eletrônico das partes litigantes assume expressiva importância perante o 

Processo Judicial Eletrônico, visto que os atos processuais de 

comunicação serão efetivados, preferencialmente, por via eletrônica, nos 

seguintes termos do CPC: “Art. 270. As intimações realizam-se, sempre 

que possível, por meio eletrônico, na forma da lei.” Ademais, verifico que a 

parte autora coligiu aos autos os boletos bancários sob os Id’s 9095223, 

9095173, 9095154, 9095140, 9095124, 9095101, 9095087, 9095075, 

9094764 e 9094712. Todavia, não foram acostados aos autos os 

comprovantes de pagamento dos respectivos boletos. De acordo com o 

artigo 320 do Código de Processo Civil, “a petição inicial será instruída com 

os documentos indispensáveis à propositura da ação”. Com efeito, a 

liquidação de sentença somente poderá ser efetuada mediante a juntada 

nos autos da comprovação de pagamento dos boletos coligidos aos autos, 

através da juntada de extrato bancário ou segunda via de comprovante de 

pagamento. Por fim, pela nova sistemática conferida pelo Código de 

Processo Civil de 2015 (Lei nº 13.105), a pessoa natural ou jurídica com 

insuficiência de recursos tem direito à gratuidade da justiça (art. 98), 

havendo presunção de veracidade da alegação de insuficiência feita por 

pessoa natural. Todavia, havendo elementos que evidenciem a falta dos 

pressupostos legais para a concessão da gratuidade, poderá o 

Magistrado, antes de indeferir o pedido, determinar que a parte traga aos 

autos a comprovação dos preenchimentos do referidos pressupostos, 

nos termos do §2º, do art. 99, do CPC/15. Trata-se de dispositivo legal 

plenamente recepcionado pelo texto constitucional, visto que o inciso 

LXXIV, do art. 5º da Constituição Federal de 1988 assim preleciona: “o 

estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Pois bem. In casu, verifico não 

haver indícios dos pressupostos legais para a concessão das benesses 

da gratuidade da justiça, mormente porque a parte autora fez um 

investimento no valor de R$ 30.780,00 (trinta mil setecentos e oitenta 

reais) na empresa requerida, conforme alegações da própria parte na 

exordial, bem como considerando o valor da fatura de energia elétrica 

coligida no Id 9093678 – pág. 1, além de ter constituído advogado 

particular. Ante o exposto, DETERMINO A EMENDA À INICIAL, no prazo de 

15 (quinze) dias, para que a parte autora indique o endereço eletrônico da 

REQUERIDA, bem como junte aos autos a comprovação do pagamento dos 

boletos bancários, no valor total de R$ 30.780,00 (trinta mil setecentos e 

oitenta reais) ou justifique, fundamentada e complementarmente, a 
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impossibilidade de fazê-lo, sob pena de indeferimento da inicial (parágrafo 

único do art. 321, do CPC). No mesmo prazo, a parte autora deverá 

comprovar nos autos sua condição de hipossuficiência, por meio da 

juntada de declarações do imposto de renda, holerites, contratos de 

trabalho, extratos bancários ou demais documentos que sejam aptos a 

demonstrar sua situação de impossibilidade de pagamento das custas, 

sob pena de indeferimento da gratuidade da justiça. Decorrido o prazo, 

CERTIFIQUE-SE e conclusos. Intime-se. Alta Floresta, 27 de julho de 2017. 

JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001344-05.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CENIRA FRANCISCA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE OAB - MT0019968A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

 

NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, IMPULSIONO O PRESENTE 

FEITO A FIM DE INTIMAR A PARTE AUTORA, POR MEIO DE SUA 

PROCURADORA, A FIM DE QUE INDIQUE OS DADOS BANCÁRIOS, NO 

PRAZO DE 15 DIAS, BEM COMO PROCEDA A JUNTADA DE EVENTUAL 

CONTRATO DE HONORÁRIOS, TENDO EM VISTA O DEPÓSITO DE 

VALORES PELO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO.

Despacho Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO 

PROCEDIMENTO COMUM

Processo Número: 1002334-93.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILA ALVES GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE ALVES SALLES DOS SANTOS OAB - MT23084/O 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO DUARTE JUNIOR OAB - AC2485 (ADVOGADO(A))

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES12529-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Numero do Processo: 1002334-93.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: PRISCILA ALVES GONCALVES REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A, CARLOS ROBERTO COSTA, CARLOS NATANIEL 

WANZELER Vistos. Preenchidos os requisitos legais, recebo a liquidação 

de sentença pelo procedimento comum. Defiro os benefícios da 

Assistência Judiciária, na forma do artigo 98 do Código de Processo Civil. 

Nos termos do artigo 511 do Código de Processo Civil, na liquidação pelo 

procedimento comum, o juiz determinará a intimação do requerido, na 

pessoa de seu advogado ou da sociedade de advogados a que estiver 

vinculado, para, querendo, apresentar contestação no prazo de 15 

(quinze) dias. Destarte, intime-se a parte requerida, por intermédio de seu 

advogado ou da sociedade de advogados a que estiver vinculado, para 

apresentar contestação, em 15 (quinze) dias, bem como apresentar 

documentos relativos à negociação havida entre os contratantes, que 

demonstrem a exata situação financeira do liquidante, ou seja, valor e data 

no momento do ingresso, eventual resgate com a respectiva data, 

mediante extrato de movimentação de conta bancária ou do sistema da 

empresa demandada, sob pena de admitir-se como verdadeiros os fatos 

que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar, nos 

moldes do artigo 400 do Código de Processo Civil. Expirado o prazo, 

imediata conclusão. Cumpra-se. JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de 

Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002188-81.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

AROLDO SOARES MATOSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

 

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

na qualidade de procurador da parte requerida, do inteiro teor da 

sentença, que segue anexa.

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44739 Nr: 3834-03.2006.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Publica do Municipio de Alta Floresta Mato 

Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvino Lopes Tavares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:30

Nome do(s) Intimando (a,s):Silvino Lopes Tavares

Valor das Custas Processuais:R$ 975,78

Prazo para pagamento:05

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

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

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

Nome e cargo do digitador:Marco A.A.Faraco

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 143948 Nr: 5160-46.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mario Vicente

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

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

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

os presentes autos com a finalidade de intimação do advogado/patrono da 

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

requerendo o que entender de direito.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005186-22.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO JOHN DEERE S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON GAETANO JUNIOR (REQUERIDO)

 

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

da parte autora acerca da carta precatória devolvida conforme ID. 

30247495, para manifestação no prazo de cinco (05) dias.

3ª Vara

Intimação

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

Processo Número: 1004984-45.2019.8.11.0007
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Parte(s) Polo Ativo:

M. D. P. L. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

BRUNA DAL PUPPO DA COSTA OAB - 061.907.111-70 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C. W. F. L. (REU)

V. Y. F. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

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

 

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

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

acerca da designação de Audiência Conciliatória para o dia 18/05/2020, às 

14h, a realizar-se na sala de audiências do CEJUSC desta Comarca.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002620-71.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SIQUEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Com fulcro no art. 1.209 da CNGC/MT, IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte autora, na figura de seu patrono, para, no dia 27/03/2020, às 16h, 

comparecer nesta Secretaria para coleta de assinatura.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001114-55.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MADRID OAB - SC13554 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR ANZOLLIN (REQUERIDO)

 

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

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

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

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

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

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

pagamento no prazo de 5 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003760-09.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE MARISA MEYER FREITAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA GABI SICUTO OAB - MT0018450A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR RODRIGUES DE ALENCAR (EXECUTADO)

 

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

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

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

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

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

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

pagamento no prazo de 5 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1003704-39.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

Nercy Francisca dos Santos (AUTOR(A))

NELSON CAETANO BOMFIM FILHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA DE ALTA FLORESTA EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO 

USUCAPIÃO Prazo do Edital: 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

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

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

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

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

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

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

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

COOPERATIVA CENTRAL EM LIQUIDACAO Endereço: RUA MÁRIO BORIN, 

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

FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e 

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

presente ação de usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, 

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

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

apresentarem resposta, querendo, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na peça 

vestibular. Resumo da Inicial: Aduzem os autores serem legítimos 

possuidores do imóvel usucapiendo, e requerem a declaração de domínio 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002714-48.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

R. C. L. C. (AUTOR(A))

M. F. L. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZIELY TAVARES DA SILVA OAB - MS22287 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. C. C. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALANA GABI SICUTO OAB - MT0018450A (ADVOGADO(A))
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Impulsiono os autos para INTIMAR as partes, na figura de seus patronos, 

para, em 05 dias, manifestarem-se acerca dos novos documentos 

juntados aos autos.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001254-89.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - MT16691-A (ADVOGADO(A))

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO FRANCISCO SOBRINHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001254-89.2020.8.11.0007 Vistos. INTIME-SE a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDAR a exordial, 

procedendo ao recolhimento das custas e taxas judiciais, sob pena de 

cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290 do atual CPC. 

Após decorrido tal prazo, com ou sem a emenda, CERTIFIQUE-SE e façam 

os autos CONCLUSOS para deliberação. Alta Floresta, MT, 13 de março de 

2020 JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005298-88.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1005298-88.2019.8.11.0007 Vistos. INTIME-SE a 

parte requerida para, no prazo de quinze (15) dias, manifestar-se acerca 

do interesse na produção de outros meios de provas, justificando a sua 

pertinência, sob pena de preclusão. Transcorrido in albis o prazo acima 

estabelecido, CERTIFIQUE-SE e façam-se os autos CONCLUSOS. Às 

providências. CUMPRA-SE. Alta Floresta, MT, 12 de março de 2020 

JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001178-36.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR BATISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001178-36.2018.8.11.0007 Vistos. Considerando a 

informação retro, REDESIGNO para o dia 25.08.2020, às 16h20min, a 

realização da perícia médica na parte autora, a ser realizada no prédio 

deste Fórum (sala de fisioterapia). Consigno que o não comparecimento da 

parte autora ensejará na extinção do feito em razão do abandono. No 

mais, cumpra-se cf. decisão retro. INTIMEM-SE. Alta Floresta, MT, 13 de 

março de 2020 JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004965-39.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS DA SILVA QUADROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1004965-39.2019.8.11.0007 Vistos. Intimem-se as 

partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem quanto ao seu 

interesse na produção de outros meios de provas, justificando-os. Alta 

Floresta, MT, 13 de março de 2020 JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001394-31.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE FERNANDES PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001394-31.2017.8.11.0007 Vistos. Considerando a 

informação retro, REDESIGNO para o dia 25.08.2020, às 17horas, a 

realização da perícia médica na parte autora, a ser realizada no prédio 

deste Fórum (sala de fisioterapia). Consigno que o não comparecimento da 

parte autora ensejará na extinção do feito em razão do abandono. No 

mais, cumpra-se cf. decisão retro. INTIMEM-SE. Alta Floresta, MT, 13 de 

março de 2020 JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002356-54.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SIQUEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1002356-54.2017.8.11.0007 Vistos. Tendo em vista 

que o perito nomeado se manteve inerte conforme certidão de id 

18863370, nomeio como perito do juízo o Sr. FRANCISCO LUCIO DE 

CARVALHO com endereço na Rua Ipiranga, n° 582, centro, Cianorte – PR, 

CEP: 87.200-254, para, independente de compromisso, na forma do artigo 

422 do CPC, verificar autenticidade das assinaturas. Cumpra-se nos 

termos da decisão de id. 12771316, CONSIGNANDO que na oportunidade 

da apresentação do laudo, deverá o Sr. Perito carrear nos autos 

documento comprobatório da qualificação de perito grafotécnico, 

devidamente autenticado por Cartório de Registro Civil. ÀS providências. 

Alta Floresta, MT, 13 de março de 2020 JANAINA REBUCCI DEZANETTI 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005027-79.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI APARECIDO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1005027-79.2019.8.11.0007 Vistos. Intimem-se as 

partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem quanto ao seu 

interesse na produção de outros meios de provas, justificando-os. Alta 

Floresta, MT, 13 de março de 2020 JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000544-48.2019.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

Agência Nacional de Aviação Civil (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOVAIR CAMILO PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1000544-48.2019.8.11.0090 Vistos. Cumpra-se 

conforme deprecado, servindo a cópia como mandado ou, ausente 

eventual documento, solicite a complementação junto à origem. Expeça-se 

o necessário para atingir a finalidade da carta precatória. Após, 

devolva-se a presente missiva com as homenagens, cautelas e baixas de 

estilo. Alta Floresta, MT, 13 de março de 2020 JANAINA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112285 Nr: 823-82.2014.811.0007

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Safra S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Senda Industria e Comércio de Cereais Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:128938

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

Advogados, para manifestar-se sobre a Diligência Negativa de Fl. 155, no 

prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 3002 Nr: 4157-13.2003.811.0007

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valéria de Mello Albuquerque Melli, rep. K M A, C M A e 

B M A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Doglas Luiz Arisi

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

OAB:5091-B, Nelma Betânia Nascimento Sicuto - OAB:5176-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilmar David Lucas - 

OAB:4.136-A

 Vistos.

Trata-se de ação de execução de alimentos, movida por Kaue Melli Arisi, 

Caio Melli Arisi e Bruno Melli Arisi em face de Doglas Luiz Arisi.

Diante da não localização de bens penhoráveis de titularidade do devedor, 

aos 05/12/2000, os exequentes pleitearam a remessa dos autos ao 

arquivo (fl. 208), o que foi deferido (fl. 206).

Determinada a intimação dos exequentes para manifestação sobre o 

prosseguimento do feito (fl. 212), estes quedaram-se inertes (fl. 213).

Assim, tem-se que, por período de quase 20 (vinte) anos, houve a inércia 

da parte Autora em praticar os atos que lhe incumbiam, pelo que, 

configurado o abandono da causa. Logo, não se justifica a continuidade 

do presente feito.

ISTO POSTO, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso III do Novo Código de Processo Civil.

Inexistente a condenação da parte Autora ao pagamento das custas 

processuais e honorários sucumbenciais, eis que beneficiária da 

Gratuidade de Justiça.

IntimeM-se.

Certificado o transito em julgado, ao arquivo, com as baixas pertinentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 102173 Nr: 3661-66.2012.811.0007

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sueli Botelho de Souza, MEBD, AD, Ana Lúcia da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Norberto Didoni - Espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano dos Santos Cezar - 

OAB:14.428-B/MT, Michelle Azevedo Filho Cezar - OAB:16.239-O, 

Sandro Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando-se a certidão de fl. 144, restou prejudicada a avaliação dos 

equipamentos que integravam o consultório médico do inventariado.

Dessa forma, abro vistas ao Ministério Público para manifestação sobre o 

petitório de fls. 146/147, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103609 Nr: 5338-34.2012.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Regina da Conceição Amado de Almeida

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

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

OAB:13570-A/MT

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

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

estes autos com o fito de intimar a Cessionária BRL TRUST 

DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., na figura de 

sua Advogada ISABELLA REGINA DE FRANÇA OLIVEIRA CALAZANS - 

OAB/MG nº 183.376, para manifestar-se sobre as alegações da Parte 

Autora sob Fls. 148/154, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 113375 Nr: 1910-73.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Santa Adelia Automotivos Ltda, Romero Molina 

Trindade, Benedita Izabel Correa Molina Trindade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifica-se que fora realizado penhora e avaliação 

dos Imóveis de matrículas 6796, 6797, 6798, e 6799. E ainda a intimação 

da parte executada à fl. 182 e verso, a qual não impugnou e nem opôs 

embargos, conforme certificado à fl. 183.

Dessa forma, OFICIE-SE o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de 

Alta Floresta/MT, para que este proceda à averbação da penhora 

realizada nos autos, cujos emolumentos as expensas da parte exequente.

Outrossim, tendo em visto as demais averbações realizadas a margem 

das matrículas (6796, 6797, 6798, e 6799), defiro o pedido para intimar os 

demais credores por ofício (fl. 185 verso), para que estes informem o 

valor atualizado de seu crédito, bem como se ainda tem interesse nos 

imóveis.
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CUMPRA-SE. Expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 94476 Nr: 2729-15.2011.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dilma Vieira Fagundes

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

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

OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

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

comprovado nos autos pela Coordenadoria de Execução Judicial do TRF 

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

cobrança.

É O RELATÓRIO.

 DECIDO.

Ante o depósito dos valores executados no presente feito, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento 

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

Independentemente do trânsito em julgado da sentença, EXPEÇA-SE 

ALVARÁ dos valores depositados nos autos para as contas indicadas à 

fl. 111.

 Consigno que deverão ser liberados para o advogado da parte autora os 

honorários de sucumbência, de acordo com a fl. 112.

 Isento de custas. Honorários advocatícios devidamente pagos conforme 

fl. 108.

Nesta linha segue a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. INSS. EXECUÇÃO NÃO 

EMBARGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RITO DO PRECATÓRIO. 

DESCABIMENTO. Incabível a fixação de honorários advocatícios em 

execuções não embargadas contra a Fazenda Pública em caso submetido 

ao rito do precatório. Orientação dos tribunais superiores. NEGADO 

SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 

70050856723, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 30/10/2012).” (TJ-RS - AG: 

70050856723 RS, Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Data de 

Julgamento: 30/10/2012, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 12/11/2012).

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

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE OS AUTOS, observadas 

as formalidades legais.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 131911 Nr: 6183-61.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto Gregorio de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Roberto Carminatti 

Coelho - OAB:OAB/MT 13586, Gustavo Sutilo Martins - 

OAB:13182-B/MT, Sandro Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT, Welder 

Queiroz dos Santos - OAB:OAB/MT 11.711

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Marcatto 

Cirino - OAB:7835/MT

 ISTO POSTO, julgo procedentes em parte os pedidos, com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, para CONDENAR o 

requerido ao pagamento dos custos necessários à regularização fundiária 

dos imóveis negociados (Lote rural n. 10, com área de 104,05 hectares, 

denominado Fazenda Petrucci e Lote rural n. 13, com área de 98,52 há, 

denominado Fazenda Petrucci, ambos localizados no Município de Alta 

Floresta), a ser objeto de liquidação de sentença.Em razão da 

sucumbência, condeno o requerido a restituir ao Autor o valor das custas 

processuais já recolhidas, bem como ao pagamento de honorários 

advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, após fixação em liquidação de sentença.Intimem-se.Após o 

transito em julgado, caso não seja requerido o cumprimento de sentença 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 94870 Nr: 3161-34.2011.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Alta Floresta-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Cruzeiro do Sul S/A

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Genaro - 

OAB:258.421-SP, Ana Paula Sigarini Garcia - OAB:10.133 MT, Antonio 

Celso Fonseca Pugliese - OAB:155105 SP, Fernando Augusto 

Vieira de Figueiredo - OAB:7627-A/MT, GYORDANO REINERS BRITO 

ALMEIDA - OAB:23574/O, Oreste Nestor de Souza Laspro - 

OAB:98628/SP, Paulo Guilherme de Mendonça Lopes - 

OAB:SP/98.709, Thiago Mahfuz Vezzi - OAB:18.017-A, Vezzi Lapolla 

Mesquita Sociedade de Advogados - OAB:17866/SP

 Vistos.

Considerando a justificativa da parte exequente de impossibilidade de 

indicação da conta bancária do executado sobre a qual pretende o 

bloqueio de ativos financeiros via Sistema BACENJUD, REVOGO a decisão 

de fl.266/267 e, por consequência, DEFIRO o pedido de fl.268/270.

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

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

Sistema BACENJUD de indisponibilidade de ativos financeiros existentes 

em conta de titularidade da parte executada (CNPJ: 62.136.254/0001-99), 

até o valor indicado pelo exequente à fl.270 (R$ 1.250,14).

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

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

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

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

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

dias, podendo alegar excesso da penhora ou impenhorabilidade dos 

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

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

Fiscais (Lei 6.830/80).

Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes 

para sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, que deverão 

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

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

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

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

CERTIFIQUE-SE e voltem-me CONCLUSOS.

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

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

PARTE EXEQUENTE COMUNICAR A ESTE JUÍZO EVENTUAL EXCESSO DE 

PENHORA.

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

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

TORNEM OS AUTOS CONCLUSOS COM URGÊNCIA para ulteriores 

deliberações.

Intime-se. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 129450 Nr: 4844-67.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nestor Cardoso da Costa, Eziel Cardoso da 

Costa, Edivano Cardoso da Costa, Esimar Cardoso da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:22819/PR, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:56918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos verifica-se que o executado, Edivano Cardoso da 

Costa, fora citado, e nesta oportunidade informou que, Eziel Cardoso da 

Costa faleceu, e que Esimar Cardoso da Costa se mudou para Sinop/MT.

Tendo em vista a informação de mudança de endereço do executado, 

Esimar Cardoso da Costa, entendo precoce a citação por edital deste.

Portanto, nesta data, REALIZO busca do endereço atualizado do 

executado, mediante emprego do Sistema INFOJUD, SIEL e BACENJUD, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069616/3/2020 Página 11 de 799



vez que restou inexitosa a citação daquele pelo Oficial de Justiça (fl. 89).

 Caso esta magistrada logre êxito em localizar endereço do executado 

diverso do constante nos autos, proceda-se a sua citação.

Doutra banda, restando inexitosa a busca do endereço, DETERMINO a 

citação por edital da executado, Esimar Cardoso da Costa, devendo ser 

observado fielmente o disposto no art. 257 do CPC.

O mandado de citação por edital deve constar, expressamente, que em 

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

Assim, havendo o decurso do prazo para apresentação de resposta pelo 

executado citado via edital sem sua manifestação, desde já nomeio, como 

curador especial, o douto Defensor Público com atribuições perante a 

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

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

manifestar no feito.

Após, com a devida certificação, conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 106851 Nr: 2178-64.2013.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sinval Vaz da Silva

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a justificativa da parte exequente de impossibilidade de 

indicação da conta bancária do executado sobre a qual pretende o 

bloqueio de ativos financeiros via Sistema BACENJUD, REVOGO a decisão 

de fl.59/59-v e, por consequência, DEFIRO o pedido de fl.61/62.

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

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

Sistema BACENJUD de indisponibilidade de ativos financeiros existentes 

em conta de titularidade da parte executada (CPF: 569.922.621-49), até o 

valor indicado pelo exequente à fl. 62.

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

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

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

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

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

dias, podendo alegar excesso da penhora ou impenhorabilidade dos 

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

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

Fiscais (Lei 6.830/80).

Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes 

para sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, que deverão 

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

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

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

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

CERTIFIQUE-SE e voltem-me CONCLUSOS.

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

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

PARTE EXEQUENTE COMUNICAR A ESTE JUÍZO EVENTUAL EXCESSO DE 

PENHORA.

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

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

TORNEM OS AUTOS CONCLUSOS COM URGÊNCIA para ulteriores 

deliberações.

Intime-se. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 113480 Nr: 2007-73.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Godoi Correia e Correia Ltda - EPP, Jonatas 

Godoi Correia, Cristiano Godoi Correia, Zenilda Oliveira Macedo Correia, 

Tatiane da Costa Meirelles

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

- OAB:8.123/OAB-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. (...)Considerando a recente mudança de entendimento desta 

magistrada, tendo em vista as inúmeras manifestações das partes 

exequentes em execuções diversas, apontando a impossibilidade de 

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

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

fl. 156. Assim, nos termos do art. 854 do Código de Processo Civil, sem 

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

Sistema BACENJUD de indisponibilidade de ativos financeiros existentes 

em contas de titularidade dos executados (Jonatas Godoi – CPF: 

910.060.231-00; Zenilda Oliveira Macedo – CPF: 830.793.861-91; Cristiano 

Godoi Correia – CPF: 001.865.141-07; Tatiane da Costa Meirelles Correia – 

CPF: 030.440.011-45), até o valor indicado pelo exequente à fl. 150. 

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

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

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

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

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

dias, podendo alegar excesso da penhora ou impenhorabilidade dos 

valores em conta.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 65320 Nr: 4742-55.2009.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madeiras Tamiello LTDA- ME, Carlos Roberto 

de Queiroz, Doralice Pires

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a justificativa da parte exequente de impossibilidade de 

indicação da conta bancária do executado sobre a qual pretende o 

bloqueio de ativos financeiros via Sistema BACENJUD, REVOGO a decisão 

de fl.77/78 e, por consequência, DEFIRO o pedido de fl.80/81.

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

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

Sistema BACENJUD de indisponibilidade de ativos financeiros existentes 

em conta de titularidade da parte executada (CNPJ: 05.350.719/0001-76), 

até o valor indicado pelo exequente à fl.81.

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

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

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

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

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

dias, podendo alegar excesso da penhora ou impenhorabilidade dos 

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

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

Fiscais (Lei 6.830/80).

Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes 

para sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, que deverão 

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

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

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

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

CERTIFIQUE-SE e voltem-me CONCLUSOS.

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

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

PARTE EXEQUENTE COMUNICAR A ESTE JUÍZO EVENTUAL EXCESSO DE 

PENHORA.

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

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

TORNEM OS AUTOS CONCLUSOS COM URGÊNCIA para ulteriores 

deliberações.

Intime-se. CUMPRA-SE.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 45094 Nr: 4398-79.2006.811.0007

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

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

Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anésio Antonio Ansolin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kleber Zinimar Geraldine 

Coutinho - OAB:4151/MT, Lourdes Volpe Navarro - OAB:MT - 

6279-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANÉSIO ANTONIO ANSOLIN, Cpf: 

49870360963, Rg: 1513255-2, Filiação: Ignes Maziero Ansolin e Lino 

Roque Ansolin, data de nascimento: 25/03/1962, brasileiro(a), natural de 

Concórdia-SC, convivente, comerciante. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO do executado acima qualificado, acerca da 

Penhora realizada em conta de sua titularidade, via BacenJud, na 

instituição financeira BCO BRASIL, no valor de R$ 1.869,65 (um mil e 

oitocentos e sessenta e nove reais e sessenta e cinco centavos). Poderá 

o executado impugnar a penhora no prazo de 5 (cinco) dias, observando 

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

Resumo da Inicial: Trata-se de Ação de Execução Fiscal proposta pela 

Fazenda Pública do Município de Alta Floresta/MT em face de Anesio 

Antonio Ansolin, onde pleitea o recebimento do valor de 1.699,69 (um mil e 

seiscentos e noventa e nove reais e sessenta e nove centavos), 

referente à débitos de natureza Tributária.

Despacho/Decisão: Vistos.Trata-se de Execução Fiscal movida pela 

Fazenda Pública Municipal em face de Anesio Antonio 

Ansolin.Determinada a citação do executado aos 28/08/2006 (fl. 18), a 

qual restou infrutífera, tendo ocorrido a citação editalícia aos 17/02/2012 

(fl. 37).Realizado o arresto sobre o bem cuja propriedade gerou a 

presente execução (fls. 26/27), tendo sido deferida sua conversão em 

penhora (fl. 47), cuja diligencia para registro restou frustrada (fl. 

49).Determinada a extinção do feito, em razão do valor da presente 

execução (fls. 51/53), tendo sido a sentença reformada em sede 

recursal.Determinado o prosseguimento, através da juntada aos autos da 

certidão atualizada da matricula do imóvel (fl. 101), o que não foi cumprido 

pela exequente.Oportunizada a manifestação da exequente quanto à 

ocorrência da prescrição intercorrente, esta o fez às fls. 107/108.Após, 

os autos vieram conclusos.É o que cumpria relatar. FUNDAMENTO E 

DECIDO.Considerando-se que, após o retorno dos autos da Superior 

Instancia,não houve a intimação da exequente para se manifestar sobre o 

prosseguimento do feito, sendo que, durante o tramite processual, o feito 

esteve suspenso por quatro anos, tem-se que não houve o transcurso da 

prescrição intercorrente. Nesse sentido:Julgado em: 19/02/2020 Publicado 

em: 21/02/2020 Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Público e 

Coletivo Classe: APELAÇÃO CÍVEL Classe Feito: CÂMARAS ISOLADAS 

CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI Tipo do 

Processo: Cível Assunto: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano Ação: 

DIREITO TRIBUTÁRIO (14) \ Impostos (5916) \ IPTU/ Imposto Predial e 

Territorial Urbano (5952)RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL 

–ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO EM RAZÃO DO BAIXO VALOR DA AÇÃO 

EXECUTIVA – CREDOR INTIMADO – TRANSCURSO DE MAIS DE CINCO 

ANOS DA DECISÃO DE ARQUIVAMENTO SEM MANIFESTAÇÃO DA 

FAZENDA PÚBLICA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – SENTENÇA 

RATIFICADA - RECURSO DESPROVIDO. Nas execuções fiscais 

arquivadas em razão do pequeno valor do débito executado, sem baixa na 

distribuição, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente se, mesmo 

intimado, por inércia do exequente, o processo ficar paralisado por mais 

de 05 (cinco) anos, a contar da decisão que determina o arquivamento.

(N.U 0001170-34.2010.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito 

Público e Coletivo, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 

21/02/2020)Dessa forma, DEFIRO o pedido de fl. 108 para a 

indisponibilidade de ativos financeiros, nos termos do art. 854, do Código 

de Processo Civil, a recair sobre a parte executada.Sem dar ciência à 

parte contrária, providenciar-se-á, via Bacenjud, a indisponibilidade de 

ativos financeiros existentes em nome da parte executada (CPF: 

498.703.609-63) até o valor indicado pela exequente à fl. 108.Frutífera ou 

parcialmente frutífera a diligência, nas 24 (vinte e quatro horas) 

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

excessiva, visando evitar prejuízos para ambas as partes.Em seguida, 

intime-se a parte executada, na pessoa de seu advogado, ou, na 

ausência, pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao 

endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para 

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

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

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

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

ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes para 

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

desde logo, liberados, intime-se a parte exequente para que se manifeste 

em termos de prosseguimento no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

remessa dos autos ao arquivo, nos termos do artigo 40 da LEF.Decorrido 

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

para a oposição dos embargos à execução fiscal, certifique-se e 

voltem-me conclusos.Acaso haja impugnação, na forma do art. 854, §3º, 

do Código de Processo Civil, tornem os autos conclusos com urgência 

para ulteriores deliberações.Intime-se. Cumpra-se.

Advertência: Poderá, ainda, o executado opor embargos à execução 

fiscal no prazo de 30 (trinta) dias.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Tania dos Santos Lima, 

digitei.

Alta Floresta, 12 de março de 2020

Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 130109 Nr: 5193-70.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edivan da Silva Pagotto

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

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Muniz Ribeiro - 

OAB:MT/16.325, Dorival Adilson Benette de Oliveira - OAB:18029/MT

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

OAB:5.736/MT

 Vistos.

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVT proposta por 

Edivan da Silva Pagotto em desfavor de Seguradora Líder.

Às fls. 155 o requerente requereu o levantamento dos valores 

depositados nos autos.

É O RELATÓRIO.

 DECIDO.

Pois bem. Considerando que o requerente concordou com o valor 

depositado pelo requerido, o processo será julgado com resolução de 

mérito.

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

JULGO A PRESENTE AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVT EXTINTA COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Expeça-se Alvará para o levantamento da quantia depositada nos autos 

em favor do requerente, observando os dados bancários indicados na 

fl.155.

Custas pela parte requerida, conforme já decidido às fls.131/132.

Transitada em julgado, REMETAM-SE os autos AO ARQUIVO com as 

anotações e baixas de estilo.

Às diligências. Cumpra-se.

INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 180141 Nr: 2386-38.2019.811.0007

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcelo Linos Dero

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benecke Irmãos & Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hugo Roger de Souza Almeida 

- OAB:16285/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camila Trissia do Amparo 

Spina de Souza - OAB:26456/O, Fellipe Gebauer de Negreiro - 

OAB:14.583 OAB/MT, Luiz Carlos Moreira de Negreiro - 
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OAB:3.530-A

 Nos termos da legislação vigente e do Art. 431 da CNGC, impulsiono estes 

autos com o fito de intimar o Dr. Hugo Roger de Souza Almeida - OAB/MT 

nº 16.285 - para devolução do processo no prazo de 3 (três) dias, sob 

pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à 

metade do salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos 

Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90770 Nr: 5083-47.2010.811.0007

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clarice de Oliveira Estrois Moreira, Roberta Estrois 

Moreira Rode, Rafael Estrois Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itamar Aparecido Moreira - Espólio

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

OAB:8930/MT, Celso Reis de Oliveira - OAB:5476/MT, Marcio Rode - 

OAB:MT 9.447, Nilson de Pieri - OAB:98457, Wellington da Silva 

Carvalhais - OAB:17219-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcio Rode - OAB:MT 9.447

 Nos termos da legislação vigente e do Art. 431 da CNGC, impulsiono estes 

autos com o fito de intimar o Dr. Celso Reis de Oliveira - OAB/MT nº 5.476 - 

para devolução do processo no prazo de 3 (três) dias, sob pena de 

perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 105584 Nr: 824-04.2013.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Mesnerovicz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guiana Transportes Ltda, Helio Jose 

Scheiders, Coriolano Transportes Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Fontoura Baganha - 

OAB:12644/MT, Rafael Gomes Neto - OAB:7.901-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanuza Marcon Matheus 

Silvério - OAB:12.762/MT2

 Vistos.

Em resposta ao despacho saneador de fls. 202/203, houve a 

manifestação do Autor (fl. 204) e da litisdenunciada, através do curador 

especial a si nomeado (fls. 205/207).

Dessa forma, DEFIRO em parte o pedido de fl. 204, para a produção de 

prova oral em audiência, através da oitiva do condutor do veículo 

(requerido Hélio) e das testemunhas cujo rol deverá ser apresentado 

oportunamente.

Doutro lado, considerando-se o longo transcurso de tempo entre a data do 

sinistro e a presente data, isto é, mais de 07 (sete) anos, não se justifica a 

produção de prova pericial no veículo do autor, pelo que, indefiro esse 

pedido. Isto porque, além de inócua, a prova pericial somente teria o 

condão de procrastinar o julgamento do feito, eis que os danos materiais 

que serão objeto de análise e julgamento, deverão ser comprovados 

através de prova documental.

Por fim, quanto às alegações de fls. 205/207, DEFIRO-OS em parte para 

determinar a inclusão da empresária individual, Maria das Graças Paiva 

Saldanha, juntamente com a litisdenunciada, no pólo passivo da lide, bem 

como para determinar sua citação pessoal, via postal, nos endereços 

indicados à fl. 206v.

Cumprido o ato citatório e certificado o decurso do prazo para 

Contestação, intimem-se as partes para manifestação, no prazo comum de 

15 (quinze) dias e voltem-me conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000224-19.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RITA MARINHO DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1000224-19.2020.8.11.0007 Vistos. Trata-se de ação 

declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de 

pagamento/ausência do efetivo proveito cumulada com repetição do 

indébito e danos morais, ajuizada por RITA MARINHO DE SOUSA em face 

de BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. Inicialmente, em razão das 

explanações de Id n. 30058223, bem como da declaração de residência 

juntada pela parte autora, RECEBO a petição inicial. Defiro a gratuidade da 

Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Verifica-se que estão preenchidos 

os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, assim como foi 

observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. 

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

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

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

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

audiência de conciliação para o dia 30/06/2020, às 12horas, a ser 

realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – 

CEJUSC desta Comarca. Cite-se o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, para que compareça à audiência designada, acompanhado 

de advogado, bem como para apresentar contestação, no prazo previsto 

no artigo 335. Havendo desinteresse pelo réu na realização da audiência, 

deverá peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC §5º do artigo 334). Consigne-se no mandado que, o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatória à dignidade da justiça e será aplicada multa, 

nos termos do art. 334, §8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a 

ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelos 

autores (CPC art. 344). Decorrido o prazo, certifique-se, havendo 

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

o necessário. Alta Floresta, MT, 13 de março de 2020 JANAÍNA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001249-67.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE BONFIM DO NASCIMENTO ZANI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001249-67.2020.8.11.0007 Vistos. DEFIRO o 

requerimento de assistência judiciária, tendo em vista a impossibilidade 

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

processo. Diante do recebimento do Ofício Circular nº 

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

participar das audiências de conciliação determinadas pelo Novo Código 

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

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

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

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

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

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

condição socioeconômica, seja primeiramente realizada a perícia, para 

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

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

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

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

Estado de Mato Grosso, bem como do Ofício Circular nº 

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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069616/3/2020 Página 14 de 799



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

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

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

26.08.2020, às 18h00min, no prédio deste Fórum (sala de fisioterapia). 

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

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

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

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

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

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

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

nomeado compareça com seus documentos pessoais junto à Secretaria 

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

Assistência Judiciária Gratuita, caso ainda não tenha sido realizado 

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

quesitos apresentados pela parte autora, de eventuais atestados médicos 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

que tal incapacidade decorre da evolução/agravamento da 

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

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

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

para a atividade habitual da parte autora? É possível a reabilitação para 

outra atividade que lhe garanta a subsistência, considerando o grau de 

instrução da autora, suas condições financeiras, idade e acesso a 

atividades de reabilitação? j) A parte autora é incapaz para a vida 

independente? k) A deficiência/moléstia de que é portadora a parte autora 

traz limitações em sua vida? Que tipos de limitações? l) Existe tratamento 

para o mal da parte autora? Caso positivo, qual o valor aproximado do 

tratamento? m) O tratamento traz efeitos colaterais? Quais? n) Esses 

efeitos colaterais impedem que a parte autora exerça alguma atividade 

braçal? Após a juntada do laudo, com o encaminhamento dos autos, 

CITE-SE o requerido, devendo constar as advertências do artigo 344, do 

CPC e que o prazo para contestar é de trinta (30) dias. No mesmo ato da 

citação, INTIME-SE o requerido para se manifestar acerca do laudo 

médico, consignando que o silêncio importará na presunção de 

concordância com o laudo pericial. Posteriormente, INTIME-SE a parte 

requerente para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar sobre a perícia, 

quando poderá, se for o caso, impugnar documentos e teses levantadas 

na contestação. Com a manifestação das partes ou decorrido o prazo in 

albis para tanto, REQUISITE-SE pagamento dos honorários periciais junto 

ao Sistema de Assistência Judiciária Gratuita, mediante prévio 

cadastramento da profissional no respectivo Sistema (anexando cópia da 

presente nomeação), intimando-se a perito da referida requisição. Por fim, 

façam os autos CONCLUSOS para apreciação do pedido de antecipação 

dos efeitos da tutela. INTIME-SE. Alta Floresta, MT, 12 de março de 2020 

JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000384-44.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE VIANA XAVIER JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1000384-44.2020.8.11.0007 Vistos. RECEBO a 

emenda à inicial em todos os seus termos. Passo à análise do pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela. Insta delinear que de acordo com o 

Código de Processo Civil, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela 

deverá ser avaliado sob a nomenclatura das “Tutelas Provisórias”. Pela Lei 

13.105/15, as tutelas provisórias distinguem-se entre tutelas de urgência e 

tutelas de evidência, sendo que a primeira pressupõe a existência de 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 e ss., CPC), 

enquanto a última prescinde de tal análise, sendo cabíveis nos hipóteses 

previstas nos incisos I a IV do art. 311. No vertente caso, vislumbro que 

assiste razão à parte Autora, uma vez que estão presentes os elementos 

que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano, conforme 

disposto no artigo 300 do CPC. A probabilidade do direito do Requerente 

se consubstancia no fato do débito estar “sub judice” e o documento sob 

o Id n. 28782399 - Pág. 1, evidencia a inclusão do seu nome junto ao SPC. 

Há também urgência no pedido, de forma que o perigo de dano é evidente, 

pois todos sabem que são funestos os efeitos da inclusão do nome nos 

órgãos de proteção ao crédito, que provoca sérios transtornos, sendo 

certo que isso impede até mesmo da Requerente conseguir empréstimos, 

receber novos talonários de cheques, movimentar contas bancárias e 

praticar atos no comércio. Ainda, neste sentido, vejamos “in verbis”: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA -ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA - EXCLUSÃO DO NOME DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES - 

NEGATIVA DA EXISTÊNCIA DO DÉBITO - VEROSSIMILHANÇA DA 

ALEGAÇÃO E PERIGO DE DANO - DEMONSTRAÇÃO. Se a postulante 

alegou categoricamente que nunca contraiu a dívida que ensejou a 

inclusão do seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, não se 

mostra razoável esperar que ela faça prova de fato negativo. De fato, 

compete à empresa responsável pela inclusão do nome da suposta 

devedora nos cadastros de proteção ao crédito produzir provas acerca 

da alegada contratação dos serviços e do inadimplemento da obrigação, e, 

até lá, mostra-se irregular a inclusão/manutenção do nome da postulante 

nos cadastros de proteção ao crédito. (TJ-MG - AI: 10000160064663001 

MG, Relator: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 08/03/0016, Câmaras 

Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/03/2016) “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – 

EXCLUSÃO DO NOME DO ROL DE INADIMPLENTES – DISCUSSÃO DA 

ORIGEM DOS DÉBITOS – LIMINAR DEFERIDA – RECURSO IMPROVIDO. 

Havendo discussão acerca da própria existência da dívida, viável excluir o 

nome do devedor no rol de inadimplentes, diante da presença do fumus 

boni iuris e do periculum in mora.” (TJ-MT - AI, 1331/2013, Dr. Marcos José 

Martins de Siqueira, Quinta Câmara Cível, Data do Julgamento 20/03/2013, 

Data da publicação no DJE 16/04/2013) Assim, por estarem presentes, no 

caso em questão, os requisitos legais, o deferimento da tutela provisória é 

medida que se impõe. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA 

para determinar que a parte requerida promova a exclusão do nome da 

parte autora dos cadastros restritivos ao crédito, referente ao débito 

objeto da presente demanda (contrato n. 4282675061240000, no valor de 

R$ 524,48), no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor 

de R$ 500,00 (quinhentos reais). No tocante ao pedido de inversão do 

ônus da prova, considerando a verossimilhança da alegação feita pela 

parte reclamante, declaro em seu favor invertido o ônus da prova neste 

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

Consumidor. Nos termos do art.334, do Código de Processo civil, 

ENCAMINHEM-SE os autos ao CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO E 

CONFLITOS E CIDADANIA –CEJUSC, para designação de audiência de 

conciliação. CITE-SE e INTIME-SE o requerido no endereço indicado, para 

comparecimento à solenidade acompanhado de advogado ou defensor 

público (§9, art. 334), devendo constar expressamente no mandado, que o 

prazo para contestar se dará nos termos do art. 335, I e II, e que os fatos 

aduzidos na inicial e não impugnados serão presumidos como 

verdadeiros, de acordo com o disposto no art. 344, todos da Lei 

13.105/15. CONSIGNE-SE ainda no mandado, que o não comparecimento 

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

ATO ATENTATÓRIO A DIGNIDADE DA JUSTIÇA, para o qual será aplicada 

MULTA DE 2%(dois por cento) sobre o valor da causa, nos termos do §8°, 

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

conforme expresso no art. 334, da Lei 13.105/15. Cumpra-se, expedindo o 
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necessário. Alta Floresta, MT, 12 de março de 2020 JANAINA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito Alta Floresta, MT, 12 de março de 2020 

JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000648-95.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONETE FERREIRA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEOPOLDO ROCHA FERREIRA DA SILVA OAB - MG162001 

(ADVOGADO(A))

MARIA LICIA ANDRADE SOUZA FERRONATO OAB - MT25223/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUIMAR SIQUEIRA DE AMORIM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1000648-95.2019.8.11.0007 Vistos. Trata-se de 

Ação de Inventário e Partilha dos bens deixados por Ruimar Siqueira de 

Amorim, falecido ab intestato aos 27/12/2018, sendo apresentada certidão 

de inexistência de testamento sob o Id 21110407. Com a inicial, vieram 

documentos, sendo nomeada inventariante a companheira do de cujus, 

Cleonete Ferreira de Araújo e determinada a regularização da 

representação processual dos herdeiros menores, João Gabriel Ferreira 

de Araújo Siqueira de Amorim e Alicia Gabriela Ferreira de Araújo Siqueira 

de Amorim, bem como a citação dos demais herdeiros (Luana Polinski de 

Amorim, Lorena Polinski de Amorim e Luan Polinski de Amorim) e a 

intimação das Fazendas Públicas (Id 18472191). Assinado o termo de 

compromisso (Id 20132976), realizada a regularização da representação 

processual dos herdeiros menores, João Gabriel Ferreira de Araújo 

Siqueira de Amorim e Alicia Gabriela Ferreira de Araújo Siqueira de Amorim 

e apresentadas as Primeiras Declarações, onde não constou Plano de 

Partilha (Id 21110405). Apresentado pedido de Alvará Judicial para a 

liberação do saldo em contas bancárias de titularidade do de cujus, 

havendo parecer ministerial desfavorável ao pedido (Id 25781527). 

Apresentado pedido de habilitação das herdeiras Luana Polinski de 

Amorim e Lorena Polinski de Amorim, as quais também requereram a 

concessão da Gratuidade de Justiça (Id 28410301). Após, vieram-me 

conclusos. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, DEFIRO à inventariante, aos 

herdeiros menores por si representados e às herdeiras Luana Polinski de 

Amorim e Lorena Polinski de Amorim os benefícios da Gratuidade de 

Justiça, bem como determino a HABILITAÇÃO dessas junto ao feito. Ainda, 

determino o cumprimento INTEGRAL da decisão sob o Id 18472191, para a 

intimação das Fazendas Públicas para manifestação no feito, bem como 

para a citação do herdeiro Luan Polinski de Amorim. Outrossim, por ora, 

INDEFIRO o pedido de liberação de saldos existentes em contas bancárias 

de titularidade do inventariado, eis que ausente comprovação de 

pagamento das despesas com o funeral. Ademais, considerando-se o teor 

das Primeiras Declarações, defiro os pedidos apresentados pelo Parquet 

sob o Id 25781527 para determinar a conversão do feito em arrolamento 

comum. Ainda, determino à inventariante que, no prazo de 20 (vinte) dias: 

- junte aos autos certidão de dependentes do inventariado, expedida pelo 

INSS; - apresente modelo de partilha, nos termos do artigo 664 do CPC; e - 

apresente documentação que comprove o pagamento de despesas com o 

funeral e documentação que comprove a existência de união estável e 

seu início, bem como certidão atualizada de casamento do inventariado 

(onde conste eventual averbação de divórcio). Ainda, determino a 

expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, informe os valores contidos nas contas bancárias de 

titularidade de Ruimar Siqueira de Amorim: agencia 1385, conta corrente 

21.342-5 e conta poupança 55.060-3. Apresentado o plano de partilha, 

INTIMEM-SE os herdeiros para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Cumpridas TODAS as determinações constantes na decisão sob o Id 

18472191 e na presente decisão e certificado o decurso do prazo para 

manifestação da inventariante, dos demais herdeiros e das Fazendas 

Públicas, intime-se o Ministério Público para manifestação, no prazo de 15 

(quinze) dias. Após, conclusos. Alta Floresta, MT, 13 de março de 2020 

JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000459-54.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

LINALGE TIAGO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1000459-54.2018.8.11.0007 Vistos. Inicialmente, 

consigno que houve a expedição de alvará dos valores bloqueados e não 

impugnados pela parte executada, cf. Id n. 29736849 - Pág. 1. Outrossim, 

considerando que a parte exequente não comprovou que houve qualquer 

alteração na precária situação patrimonial do devedor, INDEFIRO o pedido 

de bloqueio mensal até somar a quantia executada nos autos. Isto porque, 

salvo a existência de indícios de prova de modificação na realidade 

econômico-financeira do devedor, trata-se de medida inócua, a qual 

apenas sobrecarregará a máquina judiciária. ISTO POSTO, determino a 

intimação da parte exequente, através de seu patrono, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, informe se persiste interesse na penhora e avaliação 

dos bens em nome da parte executada, deferida sob o Id n. 28261631. 

Caso persista, cumpra-se nos termos da decisão retro. De outro lado, 

quedando-se a exequente inerte ou não tenha interesse na penhora de 

bens e avaliação em nome da parte executada, proceda a Secretaria da 

Vara a remessa dos autos ao arquivo, até eventual manifestação da parte 

exequente e/ou a ocorrência do prazo prescricional quinquenal. Alta 

Floresta, MT, 13 de março de 2020 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001792-75.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE JULIANO ALVES NISTAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001792-75.2017.8.11.0007 Vistos. INTIME-SE o Sr. 

Perito para que no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste nos autos 

quanto o pedido sob IDs. 25440642 e 29755679, a fim de complementar o 

laudo pericial, esclarecendo se a lesão sofrida pela autora é no cotovelo 

ou em todo membro superior, e ainda apontando o grau de repercussão da 

lesão alegada. Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta, MT, 13 de março de 

2020 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002342-36.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER BUENO DE SOUSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1002342-36.2018.8.11.0007 Vistos. Trata-se de 

procedimento de cumprimento de sentença, cujo regular andamento foi 

determinado sob o ID.22573269. Oportunizado à parte executada se 

manifestar sobre o pleito, esta o fez, concordando com o valor 

apresentado pela parte exequente (IDs 30051984 e 30051984). Vieram-me 

os autos conclusos. É o que cumpria relatar. Fundamento e decido. 
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HOMOLOGO os cálculos sob os IDs 29955648, 29955649, 29955650 e 

29955651 para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, no que tange 

ao valor de R$ 30.677,27 (trinta mil e seiscentos e setenta e sete reais e 

vinte e sete centavos). Ademais, INTIME-SE o patrono da parte autora para 

que, no prazo de 05 (CINCO) dias, indique o valor de seus HONORÁRIOS 

CONTRATUAIS, instruído com o respectivo contrato de honorários, 

visando à liberação desta verba diretamente em seu favor, nos limites 

supracitados. Outrossim, no transcurso do mesmo prazo acima 

determinado, deverá o patrono informar os dados bancários do autor 

(banco, agência, número da conta e CPF), com fito de viabilizar o depósito 

judicial. Consigno que com o pagamento do beneficio previdenciário em 

favor da parte autora e com a juntada dos honorários contratuais, será 

destacado a verba honorária contratual em prol do causídico com 

posterior expedição de alvará. EXPEÇA-SE RPV/PRECATÓRIO e com o 

pagamento, voltem-me os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se 

expedindo o necessário. Alta Floresta, MT, 13 de março de 2020 JANAÍNA 

REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004848-48.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GENI PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1004848-48.2019.8.11.0007 Vistos. Analisando 

detidamente os autos, verifico não ser o caso de julgamento antecipado da 

lide. Assim, passo, desde logo, a sanear o processo e ordenar a 

produção da prova, nos termos estabelecidos no art. 357, do CPC. Neste 

contexto, primeiramente, não assiste razão a impugnação da demandada 

acerca do valor dado à causa, vez que este condiz com o valor 

econômico perseguido, nos termos do art. 292 do CPC, sendo a quantia 

efetivamente devido à parte autora, matéria meritória a ser analisada em 

tempo oportuno. Pois bem. Não havendo qualquer outra questão prejudicial 

a ser apreciada ou irregularidade a ser expurgada, dou por saneado o 

processo, passando à organização de sua instrução. No ponto, 

DETERMINO a produção de prova pericial, pois, em análise minuciosa dos 

autos verifico que os documentos que instruem a petição inicial não são 

conclusivos quanto ao grau da invalidez do autor, o que é imprescindível 

no caso concreto, de acordo com o disposto na Lei nº 6.194/74 e na 

tabela da SUSEP, expedida pelo Conselho Nacional de Seguros Privados. 

A par disso, fixo os seguintes pontos controvertidos: I) a ocorrência do 

sinistro automobilístico; II) se há invalidez permanente; III) se há nexo 

causal entre o acidente automobilístico e a invalidez permanente; IV) se a 

invalidez permanente é total ou parcial; V) se parcial, se é completa ou 

incompleta, com o devido enquadramento no anexo da Lei n. 6.194/74; VI) 

se incompleta, qual o grau de extensão da incapacidade (intensa, média, 

leve ou residual); VII) a ocorrência ou não do pagamento da indenização 

pleiteada na esfera administrativa de forma integral/devida. NOMEIO como 

perito judicial, independentemente de compromisso, a Dra. Letícia Rosa de 

Andrade – CRM/MT nº 9120, para realizar a perícia médica na parte 

autora, no dia 25.08.2020, às 16h40min, no prédio deste Fórum (sala de 

fisioterapia). INTIME-SE a Sra. Perita da nomeação e do dia e horário 

designado, via e-mail mediante confirmação de recebimento 

(leticia¬-_a@live.com), consignando-se que o laudo pericial deverá ser 

apresentado a este juízo no prazo de 30 dias, contado a partir da data da 

realização da perícia. Considerando a média complexidade da causa e o 

tempo necessário para realização do exame, fixo os honorários periciais 

em R$ 500,00 (quinhentos reais), a serem suportados pelo requerido - 

diante da justiça gratuita concedida à parte autora - e depositados em 

conta judicial no prazo de 15 (quinze) dias, com fulcro no artigo 95, do 

CPC. INTIMEM-SE as partes para, em quinze (15) dias, querendo, 

nomearem assistente técnico, bem como apresentarem seus quesitos (art. 

465, § 1º, II e III). INTIME-SE a parte demandante acerca do dia designado 

para a realização do exame, CONSIGNANDO a necessidade da portar 

consigo os exames e relatórios médicos que possuam relação ao acidente 

em questão, realizados posteriormente à distribuição da ação. 

Apresentado o laudo pericial, INTIMEM-SE as partes para manifestarem em 

quinze (15) dias (art. 477, § 1º). Após, façam-se os autos conclusos para 

sentença. Intimem-se. CUMPRA-SE. Alta Floresta, MT, 13 de março de 

2020 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004137-43.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ATAIDE PAULINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1004137-43.2019.8.11.0007 Vistos. ATAÍDE 

PAULINO ajuizou a presente ação de auxílio doença e/ou aposentadoria 

por invalidez c/c pedido de tutela de urgência, em face de INSS. Com a 

inicial vieram alguns documentos. Recebida a inicial, deferiu-se o beneficio 

da justiça gratuita, sendo postergada a análise da tutela de urgência para 

após a realização da perícia médica e determinada a citação da parte 

requerida. Citada, a parte requerida não apresentou contestação, 

quedou-se inerte, cf. sob o Id n. 28136021. Impugnação à contestação. 

Vieram-me os autos conclusos. DECIDO. Inicialmente, verifica-se que o 

requerido, embora citado, deixou de contestar a demanda, cf. 28136021 - 

Pág. 1. Razão por que DECRETO a sua revelia, nos moldes do art. 344 do 

CPC. Pois bem. Nos termos do Convênio nº 03/2013, celebrado entre a 

Justiça Federal e o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, bem 

como do Ofício Circular nº 276/2014-DJA/CGC e das Resoluções nº 

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

NOMEIO como perito judicial, independentemente de compromisso, a Dra. 

Letícia Rosa de Andrade – CRM/MT nº 9120, para realizar a perícia médica 

na parte autora, no dia 25.08.2020, às 17h20min, no prédio deste Fórum 

(sala de fisioterapia). INTIME-SE a Sra. Perita da nomeação e do dia e 

horário designado, via e-mail mediante confirmação de recebimento 

(leticia--_a@live.com), consignando-se que o laudo pericial deverá ser 

apresentado a este juízo no prazo de 30 dias, contado a partir da data da 

realização da perícia, bem como, PROCEDA à intimação da parte autora 

para comparecer no local, dia e horário designados para se submeter ao 

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

quesitos apresentados pela parte autora, de eventuais atestados médicos 

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

deste Juízo e da parte requerida No ponto, ante a imensa dificuldade em 

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

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

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

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

do CPC). INTIME-SE a parte autora para, em cinco (05) dias, querendo, 

nomear assistente técnico e apresentar quesito. Estabeleço como 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

que tal incapacidade decorre da evolução/agravamento da 

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

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

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

para a atividade habitual da parte autora? É possível a reabilitação para 

outra atividade que lhe garanta a subsistência, considerando o grau de 

instrução da autora, suas condições financeiras, idade e acesso a 

atividades de reabilitação? j) A parte autora é incapaz para a vida 

independente? k) A deficiência/moléstia de que é portadora a parte autora 
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traz limitações em sua vida? Que tipos de limitações? l) Existe tratamento 

para o mal da parte autora? Caso positivo, qual o valor aproximado do 

tratamento? m) O tratamento traz efeitos colaterais? Quais? n) Esses 

efeitos colaterais impedem que a parte autora exerça alguma atividade 

braçal? Após a juntada dos laudos, INTIME-SE as partes para 

manifestarem acerca do laudo pericial, no prazo de 15 (quinze) dias. Por 

fim, façam os autos CONCLUSOS para as demais deliberações 

necessárias. INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alta 

Floresta, MT, 13 de março de 2020 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002932-47.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO(A))

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1002932-47.2017.8.11.0007 Vistos. Trata-se de 

procedimento de cumprimento de sentença, cujo regular andamento foi 

determinado sob Id. 25954706. Intimada a autarquia federal para 

apresentada impugnação, esta quedou-se inerte (Id. 29958144). 

Vieram-me os autos conclusos. Pois bem, considerando a inércia da 

autarquia federal, HOMOLOGO os cálculos sob Id. 25954710, para que 

produzam seus jurídicos e legais efeitos, no que tange ao valor de R$ 

5.166,32 (cinco mil, cento e sessenta e seis reais, e trinta e dois 

centavos). Outrossim, considerando que a parte credora indicou as 

contas a serem depositados os honorários contratuais/sucumbenciais e o 

benefício da parte autora, determino a expedição de RPV. Com o 

pagamento, conclusos para sentença. Intimem-se. Alta Floresta, MT, 13 de 

março de 2020 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

4ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000750-83.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDRE KRAUSE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BARBOSA DE LIMA OAB - RO0005956A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 23 Abril 

de 2020, às 14:20 horas. Yana Kálita de Araujo Sousa Estagiária - 41890

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004926-42.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL ARAUJO DA SILVA SUPERMERCADOS LTDA. - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER NEGRI SIMAO (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 28 de 

Abril de 2020, às 14:40horas. Andréia C Leite 41229

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000320-34.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

OZIRES A RODRIGUES & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE HENRIQUE PONTES BATISTA DA SILVEIRA (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 29 Abril 

de 2020, às 15:40 horas. Andréia C Leite 41229

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005132-56.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LENIR TURELA CARDOSO DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA LAIS PACHECO GABRIEL OAB - MT0018702A (ADVOGADO(A))

NILTON NUNES GABRIEL OAB - MT0004342A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (REQUERIDO)

Cia de Seguros Prev Sul (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do advogado da parte Autora, do inteiro 

teor da juntada de correspondência devolvida no ID n° 29438772, para que 

indique o endereço atualizado da parte Requerida, no prazo de cinco (05) 

dias. Yana Kálita de Araujo Sousa Estagiária - 41890

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005452-09.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

AZZARE COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE VESTUARIOS EIRELI 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

HELLEN CHAVES TANNOURI (REQUERIDO)

HELLEN CHAVES TANNOURI 31087016819 (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do advogado da parte autora do inteiro 

teor da juntada de correspondência devolvida no ID n° 29658986, para que 

forneça endereço atualizado do requerido, no prazo de cinco (05) dias. 

Yana Kálita de Araujo Sousa Estagiária - 41890

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011172-71.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MENDES VALADARES OAB - 183.426.473-15 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a intimação da parte autora para, querendo, se 

manifestar quanto à Impugnação ao Cumprimento de Sentença 

apresentada no ID n° 28294233, no prazo de 05 (cinco) dias. Yana Kálita 

de Araujo Sousa Estagiária - 41890

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001122-32.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

IONARA DA SILVA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO BARRETO TAVARES OAB - MT15363-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

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

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

para que no prazo de 15 (quinze) dias junte aos autos comprovante de 

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

de terceiro, que seja apresentado documento que comprove ser 
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proprietário ou residente do imóvel constante do referido comprovante, 

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

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

B. Silveira Estagiária – 41.514

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001255-74.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BALBINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REU)

PILOTANDO GOSTOSO LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1001255-74.2020.8.11.0007 POLO ATIVO:ANTONIO 

BALBINO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ELSON CRISTOVAO ROCHA 

POLO PASSIVO: YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA e 

outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

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

ALTA FLORESTA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 29/04/2020 

Hora: 16:40 , no endereço: AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, 1987, CENTRO, 

ALTA FLORESTA - MT - CEP: 78580-000 . 13 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001141-38.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS BECKMANN MOREL LUCK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1001141-38.2020.8.11.0007 REQUERENTE: DOUGLAS 

BECKMANN MOREL LUCK REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos. INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar o título original perante a Secretaria da Vara. Apresentado o 

título exequendo original, certifique-se e após, NOTIFIQUE-SE a Fazenda 

Pública para, querendo, opor embargos nos próprios autos, no prazo de 

30 (trinta) dias, nos termos do Enunciado da Fazenda Pública nº 3 do XV 

Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, 

que dispõe sobre a aplicabilidade do artigo 910 do novo Código de 

Processo Civil nas execuções de título judicial do Juizado da Fazenda 

Pública, bem como nos moldes do artigo 535 do Código de Processo Civil. 

Caso sejam ofertados embargos, intime-se o embargado/exequente para, 

em 10 (dez) dias, manifestar. Caso contrário, certifique-se o decurso do 

prazo sem que tenha sido impugnada a execução pela Fazenda Pública e 

voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Alta Floresta/MT, 11 de março de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001143-08.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS BECKMANN MOREL LUCK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1001143-08.2020.8.11.0007 REQUERENTE: DOUGLAS 

BECKMANN MOREL LUCK REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos. Trata-se de execução de honorários advocatícios contra a 

Fazenda Pública Estadual. Assim, RETIFIQUE-SE a autuação no sistema 

PJe quanto ao tipo de ação. Em análise do feito, verifica-se que o valor 

exequendo ultrapassa o limite estabelecido para expedição de Requisição 

de Pequeno Valor, já que o artigo 1º da Lei Estadual nº 10.656/2017 

estabelece que serão consideradas como de pequeno valor as 

obrigações cujo valor não exceda 100 (cem) UPFs/MT, e o valor atual da 

UPF/MT é de R$ 148,98 (cento e quarenta e três reais e cinquenta e quatro 

centavos (http://www5.sefaz.mt.gov.br/upf-mt). Ademais, conforme 

dispõe o art. 3° da Lei acima referenciada, são vedados o fracionamento, 

a repartição ou a quebra do valor da execução para que o pagamento se 

faça, em parte, por expedição de RPV e, em parte, mediante expedição de 

precatório. Desta feita, INTIME-SE o exequente para informar se deseja 

prosseguir a execução através de Requisição de Pequeno Valor 

(observado o limite previsto no art. 1º da Lei Estadual nº 10.656/2017), 

renunciando a quantia excedente, ou através de expedição de Precatório, 

nos termos do artigo 4º da Lei suso, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Posteriormente à manifestação do credor, NOTIFIQUE-SE a Fazenda 

Pública Estadual para, querendo, opor embargos nos próprios autos, no 

prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do Enunciado da Fazenda Pública nº 

3 do XV Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato 

Grosso, que dispõe sobre a aplicabilidade do artigo 910 do novo Código de 

Processo Civil nas execuções de título judicial do Juizado da Fazenda 

Pública, bem como nos moldes do artigo 535 do Código de Processo Civil. 

Caso sejam ofertados embargos, intime-se o embargado/exequente para, 

em 10 (dez) dias, manifestar. Caso contrário, certifique-se o decurso do 

prazo sem que tenha sido impugnada a execução pela Fazenda Pública e 

voltem-me os autos conclusos. Torno sem efeito a citação expedida 

automaticamente pelo sistema PJe e cancelo a audiência de conciliação 

agendada via sistema, eis que inviável neste tipo de ação. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 11 de março de 2020. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001964-46.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME PRADELA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0007570A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVANILDA ROCHA FERNANDES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1001964-46.2019.8.11.0007 EXEQUENTE: JAIME PRADELA 

EXECUTADO: IVANILDA ROCHA FERNANDES Vistos DEFIRO o petitório de 

ID nº 29120887, conforme preceitua o Enunciado 5 do FONAJE, in verbis: 

"ENUNCIADO 5 – A correspondência ou contra-fé recebida no endereço 

da parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu 

recebedor." Assim, CITE-SE a parte executada, nos termos do despacho 

Id nº 20404007, observando-se o teor do Enunciado nº 5 do Fonaje retro 

transcrito. Cumpra-se, expedindo o necessário. Alta Floresta/MT, 12 de 

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

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010404-82.2014.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON SERGIO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

NATHANAELI PIMENTEL SILVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE AUGUSTO PREDIGER WITT OAB - MT25342/O-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 8010404-82.2014.8.11.0007 EXEQUENTE: EDSON SERGIO - 

ME EXECUTADO: NATHANAELI PIMENTEL SILVEIRA Vistos. DEFIRO o 

pedido formulado sob o Id n.º 29238511. Considerando a decisão 

proferida sob o Id nº 24761674, intime-se a parte exequente para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, proceder a devolução do veículo penhorado 
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(Auto de penhora, depósito e avaliação de Id nº 18509848), devendo, para 

tanto, comparecer perante a Secretaria da 4ª Vara. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Alta Floresta/MT, 12 de março de 2020. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000383-59.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AQUINO PERES (REQUERENTE)

TATIANE ALVES SALLES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE ALVES SALLES DOS SANTOS OAB - MT23084/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

DECOLAR.COM LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1000383-59.2020.8.11.0007 REQUERENTE: TATIANE ALVES 

SALLES DOS SANTOS, ALEXANDRE AQUINO PERES REQUERIDO: 

DECOLAR.COM LTDA, AZUL LINHAS AEREAS Vistos. RECEBO o pleito de 

emenda à petição inicial, eis que devidamente comprovado o endereço da 

parte autora nesta comarca. Aguarde-se a realização da audiência de 

conciliação designada. Intime-se. Cumpra, expedindo-se o necessário. 

Alta Floresta/MT, 12 de março de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001257-44.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO PIRES CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001257-44.2020.8.11.0007 POLO ATIVO:RODRIGO PIRES 

CORREA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VALNIR TELLES DE 

OLIVEIRA JUNIOR POLO PASSIVO: LATAM AIRLINES GROUP S/A 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: ALTA 

FLORESTA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 30/04/2020 Hora: 

13:20 , no endereço: AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, 1987, CENTRO, ALTA 

FLORESTA - MT - CEP: 78580-000 . 13 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004311-52.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CARINE JABES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1004311-52.2019.8.11.0007 REQUERENTE: CARINE JABES 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos. Compulsando o presente feito verifica-se que as provas até 

então produzidas não permitem a conclusão verídica acerca dos fatos que 

ensejaram a distribuição da ação, bem como, a parte autora requereu a 

produção de prova testemunhal. Desse modo, e em atenção ao que 

estabelece o artigo 369 do CPC, designo AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO para 

o dia 17 DE MAIO DE 2020 às 16h. As testemunhas, até o máximo de três 

para cada parte, comparecerão à audiência de instrução e julgamento, 

levadas pela parte que as tenha arrolado, independentemente de 

intimação, ou mediante esta, se assim for requerido. Intimem-se. 

Expeça-se o necessário. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 

9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza 

de Direito. Michelle Azevedo Filho Cezar Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no 

artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO o despacho proferido pela d. 

Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 12 de março de 2020. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004202-38.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI XAVIER DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1004202-38.2019.8.11.0007 REQUERENTE: VANDERLEI 

XAVIER DE LIMA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Compulsando o presente feito 

verifica-se que as provas até então produzidas não permitem a conclusão 

verídica acerca dos fatos que ensejaram a distribuição da ação. Desse 

modo, e em atenção ao que estabelece o artigo 369 do CPC, designo 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO para o dia 14 DE MAIO DE 2020 às 17h. As 

testemunhas, até o máximo de três para cada parte, comparecerão à 

audiência de instrução e julgamento, levadas pela parte que as tenha 

arrolado, independentemente de intimação, ou mediante esta, se assim for 

requerido. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Consoante o disposto no 

art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da 

Meritíssima Juíza de Direito. Michelle Azevedo Filho Cezar Juíza Leiga 

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

despacho proferido pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para 

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

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001258-29.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO PIRES CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001258-29.2020.8.11.0007 POLO ATIVO:RODRIGO PIRES 

CORREA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VALNIR TELLES DE 

OLIVEIRA JUNIOR POLO PASSIVO: LATAM AIRLINES GROUP S/A 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: ALTA 

FLORESTA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 30/04/2020 Hora: 

13:40 , no endereço: AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, 1987, CENTRO, ALTA 

FLORESTA - MT - CEP: 78580-000 . 13 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001259-14.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GARDENE DOS SANTOS LACERDA GONCALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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ANGELICA HOLZ LUDTKE (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001259-14.2020.8.11.0007 POLO ATIVO:GARDENE DOS 

SANTOS LACERDA GONCALVES POLO PASSIVO: ANGELICA HOLZ 

LUDTKE FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

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

ALTA FLORESTA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 30/04/2020 

Hora: 14:00 , no endereço: AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, 1987, CENTRO, 

ALTA FLORESTA - MT - CEP: 78580-000 . 13 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001260-96.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA FARIAS CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001260-96.2020.8.11.0007 POLO ATIVO:ANA MARIA 

FARIAS CARVALHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VALNIR TELLES 

DE OLIVEIRA JUNIOR POLO PASSIVO: LATAM AIRLINES GROUP S/A 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: ALTA 

FLORESTA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 30/04/2020 Hora: 

14:20 , no endereço: AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, 1987, CENTRO, ALTA 

FLORESTA - MT - CEP: 78580-000 . 13 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001261-81.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA FARIAS CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001261-81.2020.8.11.0007 POLO ATIVO:ANA MARIA 

FARIAS CARVALHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VALNIR TELLES 

DE OLIVEIRA JUNIOR POLO PASSIVO: LATAM AIRLINES GROUP S/A 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: ALTA 

FLORESTA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 30/04/2020 Hora: 

14:40 , no endereço: AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, 1987, CENTRO, ALTA 

FLORESTA - MT - CEP: 78580-000 . 13 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002912-85.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS DEMITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a intimação do advogado da parte autora para se 

manifestar do comprovante de pagamento juntado pelo requerido no ID n° 

29621903, no prazo de 05 (cinco) dias. Yana Kálita de Araujo Sousa 

Estagiária - 41890

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004925-57.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL ARAUJO DA SILVA SUPERMERCADOS LTDA. - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSON DO NASCIMENTO BITENCOURT (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do advogado da parte autora do inteiro 

teor da juntada de correspondência devolvida no ID n° 30232986, para que 

indique o endereço atualizado da parte requerida, no prazo de cinco (05) 

dias. Yana Kálita de Araujo Sousa Estagiária - 41890

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000233-78.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA PEREIRA MOLINA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA OAB - MT21075-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ TEMOTEO DOS SANTOS PICHLER 02683570481 

(REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do advogado da parte autora do inteiro 

teor da correspondência devolvida juntada no ID n° 30232975, para que 

indique o endereço atualizado da parte requerida, no prazo de cinco (05) 

dias. Yana Kálita de Araujo Sousa Estagiária - 41890

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004834-64.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE COSTA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TELECOM PARTICIPACOES S/A (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do Advogado da parte Requerente para 

comparecerem a audiência de Conciliação designada para o dia 21 de 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003709-61.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GENI PEREIRA DA SILVA (INTERESSADO)

OLIVEIRA BERNARDINO MONTEIRO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ORLANDO JUNIO GONCALVES DE MORAES OAB - MT26449-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO URIAS DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 23 de 

Janeiro de 2020, às 16:20horas. Yana Kálita de Araujo Sousa Estagiária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003709-61.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GENI PEREIRA DA SILVA (INTERESSADO)

OLIVEIRA BERNARDINO MONTEIRO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ORLANDO JUNIO GONCALVES DE MORAES OAB - MT26449-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO URIAS DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 23 de 

Janeiro de 2020, às 16:20horas. Yana Kálita de Araujo Sousa Estagiária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005037-26.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BARBARA MILLA MENDES DE SOUZA GOMES (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 29 de 

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

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011099-36.2014.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO COLOMBO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ROTTA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fabrício Cardoso da Silveira OAB - MT0010856A-B (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a intimação do executado acerca do Ofício advindo 

do Cartório de Registro de Imóveis (Id nº 17823760), para pagamento dos 

emolumentos necessários para desconstituição da penhora do imóvel.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001148-98.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

KELLYAN DE SOUZA MARIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a intimação da parte requerente, do inteiro teor da 

juntada do ID – 29829394, para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000386-14.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JONATAN DE MOURA FRANCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1000386-14.2020.8.11.0007 REQUERENTE: JONATAN DE 

MOURA FRANCO REQUERIDO: ANHANGUERA EDUCACIONAL 

PARTICIPACOES S/A Vistos. Inicialmente, recebo a petição inicial, eis que 

devidamente emendada. Trata-se de pedido de concessão de tutela 

provisória de urgência, visando a retirada do nome da parte requerente 

dos cadastros restritivos ao crédito e suspensão da cobrança, sob a 

alegação de que são indevidas. Compulsando os autos, verifico ausente 

um dos requisitos que enseja a concessão da medida liminar pleiteada 

consistente no fundado receio de dano irreparável ou difícil reparação, 

razão porque deve ser indeferida a tutela de urgência. De fato, o perigo da 

demora é inexistente, eis que o aguardo do provimento final não 

acarretará prejuízo algum para a parte reclamante, visto que possui outras 

inscrições não discutidas em juízo. Destaca-se que não há nos autos 

qualquer elemento que demonstre que os outros restritivos encontram-se 

sub judice. Nesse sentido, eis os seguintes entendimentos 

jurisprudenciais: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. OUTRAS 

INSCRIÇÕES NÃO DISCUTIDAS EM JUÍZO. AFASTAMENTO DA SÚMULA 

38/TJMG. EXCLUSÃO DO ROL DE INADIMPLENTES. IMPOSSIBILIDADE. 

DEVEDOR CONTUMAZ. PERICULUM IN MORA. AUSÊNCIA - Nas ações 

declaratórias de inexistência de débito, a presença de outras 

negativações não discutidas em juízo afasta a aplicação da Súmula 

38/TJMG, eis que ausente o perigo de dano e o risco de resultado útil do 

processo, tendo em vista se tratar de devedor contumaz.” (TJ-MG - AI: 

10000190628644001 MG, Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 

03/03/2020, Data de Publicação: 10/03/2020). “CIVIL, PROCESSUAL CIVIL 

E DO CONSUMIDOR. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE RETIRADA DO 

NOME DO AGRAVANTE DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSA MODIFICAÇÃO DO DECISUM. 

IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTRAS INSCRIÇÕES PRETÉRITAS 

QUE AFASTA O ALEGADO PERIGO NA DEMORA DA PRESTAÇÃO 

JURISDICIONAL. PRECEDENTE DESTA CORTE. AGRAVO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. 1. Não merece reforma a decisão proferida pelo magistrado 

de primeiro grau ao indeferir o pedido de tutela antecipada porque a 

existência de outras inscrições, inclusive pretéritas, do nome do autor, ora 

agravante, nos órgãos de proteção ao crédito, afasta o alegado perigo na 

demora da prestação jurisdicional, necessário à concessão da medida 

liminar. 2. Precedente desta Corte (AC 2016.017636-0, Rel. 

Desembargador João Rebouças, 3ª Câmara Cível, j. 02/03/2017). 3. 

Agravo conhecido e desprovido.” (TJ-RN - AI: 20170014207 RN, Relator: 

Desembargador Virgílio Macêdo Jr., Data de Julgamento: 12/12/2017, 2ª 

Câmara Cível). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória em 

razão da ausência dos requisitos legais autorizadores. Saliento que tal 

medida tem caráter de reversibilidade, podendo, a qualquer momento, ser 

modificada, caso sejam trazidos novos elementos aos autos. No tocante 

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

da alegação feita pela parte reclamante e sua hipossuficiência, declaro em 

seu favor invertido o ônus da prova neste feito, com fundamento no artigo 

6.º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Tendo em vista o 

comparecimento espontâneo da requerida no processo, aguarde-se a 

realização da audiência de conciliação já designada. Proceda-se o 

cadastro a advogada da parte requerida, bem como INTIMEM-SE acerca da 

presente decisão. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 13 de março de 2020. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003203-85.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EUSTAQUIO URSINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAURA AGRIFOGLIO VIANNA OAB - RS18668 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA SENTENÇA Processo: 

1003203-85.2019.8.11.0007. REQUERENTE: JOSE EUSTAQUIO URSINO 

REQUERIDO: COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL Vistos, 

etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO Compulsando os autos, vislumbro que o feito 

comporta julgamento antecipado da lide em razão da desnecessidade de 

produção de prova em audiência. Ante a ausência de preliminares, passo 

ao exame do mérito. Trata-se de AÇÃO REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C 

DANOS MORAIS em desfavor de COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA 

DO SUL -PREVISUL, onde a parte autora aduz, em apertada síntese, que 

vem sofrendo descontos indevidos em seu benefício previdenciário por 

ordem da empresa reclamada, sob a denominação de seguro “Previsul”. 

Sustenta que jamais contratou qualquer seguro de vida com esta, 

pugnando ao final pela declaração de inexistência de débitos e 

ressarcimento em dobro dos valores descontados, bem como indenização 

por danos morais que entende ter sofrido em razão desses fatos. Pois 

bem, considerando a relação de consumo que envolve as partes, a 

existência dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código de Defesa do 

Consumidor e a relevância da matéria, uma vez que são notórios que 

problemas como este ocorrem ordinariamente nas prestações de serviços 

assemelhados aos oferecidos pela requerida, inverto o ônus da prova em 
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favor do consumidor. Preliminarmente, anoto que a ré, muito embora tenha 

afirmado que tomou todas as providências no sentido de verificar os 

pressupostos de validade do negócio jurídico, não apresentou nenhum 

deles, nem mesmo o contrato celebrados com a parte autora, de sorte que 

a questão relativa a quem efetuou a contratação perde a relevância, já 

que não há prova sequer da contratação. O documento intitulado 

“Proposta de adesão – seguro de acidentes pessoais” colacionado à 

contestação traz assinatura absolutamente divergente da assinatura 

constante nos documentos pessoais da parte autora. Assim, verifico que 

a reclamada não juntou aos autos qualquer documento que comprovasse 

minimamente a contratação aos serviços. Se se veicula fato negativo, a 

incumbência pelo ônus probatório transfere-se à reclamada, ou mesmo 

pode-se se desincumbir pelo ônus da contraprova. Assim não fez, 

deixando a questão no campo das meras alegações: sabe-se que alegar e 

não comprovar é o mesmo que não alegar (allegatio et non probatio quasi 

non allegatio). No caso, caracterizado está o defeito do serviço, 

cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, 

previsto no artigo 14 do CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço 

defeituoso. Como decorrência da responsabilidade objetiva, para que o 

prestador do serviço possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve 

provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). 

Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do 

serviço e se não a produzir, será responsabilizado, como deve ocorrer no 

presente caso. Desta forma, tenho que a Reclamada não honrou com seu 

dever de prestar um serviço de forma eficiente, restando, pois, 

comprovada a prática de conduta ilícita, devendo, portanto, responder 

pelas suas consequências, qual seja, a de indenizar a vítima por eventuais 

danos experimentados de forma injusta. Em situação análoga, alguns 

tribunais pátrios vêm firmando o seguinte entendimento, a exemplo do 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: “INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL. DESCONTOS INDEVIDOS NA CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE 

AUTORIZAÇÃO CONTRATUAL. RETENÇÃO DA INTEGRALIDADE DO 

SALÁRIO DA AUTORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO 

CONFIGURADO. A inexistência de comprovação de autorização contratual 

para a realização dos descontos, acrescida do fato de a dedução ter 

subtraído todo o salário da conta bancária da autora, configuram conduta 

ilícita, apta a causar danos de ordem patrimonial, os quais merecem a 

devida compensação. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - APL: 

00138830520108260506 SP 0013883-05.2010.8.26.0506, Relator: Alberto 

Gosson, Data de Julgamento: 25/05/2015, 20ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 29/05/2015)” Assim, no tocante ao pedido de 

reparação a título de danos morais, entendo que a conduta da reclamada 

causou sim abalo moral a parte reclamante, abalo esse diverso de mero 

dissabor e passível de indenização, posto que a quebra de expectativa em 

relação ao serviço oferecido frustram a relação de consumo e de 

confiança entre promovente e promovida. Destarte, levando-se em conta o 

caráter sancionatório da medida, a vulnerabilidade financeira da parte 

reclamante, bem como jurisprudência que me orienta, revela-se razoável o 

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação por danos 

morais, o qual se apresenta moderado e suficiente a fim de não acarretar 

em enriquecimento sem causa da parte autora. Deixo de adotar a 

estimativa da inicial, porque não foram colacionadas maiores evidências 

de que o fato tenha causado outros dissabores mais graves no seio 

social, familiar ou profissional, além de ter sido fixado em consonância às 

circunstâncias do caso concreto e em estimativa condizente à firmada 

pela jurisprudência pátria. DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO No que tange a 

cobrança de valores indevidos, a doutrina e a jurisprudência pátria tem se 

inclinado para restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, 

nos moldes do art. 42, p.ú, do CDC. Com efeito, a única hipótese em que é 

vedada a repetição do indébito é no caso de engano justificável, o que não 

vislumbro no presente caso, vez que a empresa ré não se desincumbiu de 

efetuar cobranças indevidas no benefício previdenciário do autor. Assim, 

com base nos documentos e informações da parte autora, tal prejuízo 

consiste na quantia R$ 391,79 (trezentos e noventa e um reais e setenta e 

nove centavos), que foram cobrados indevidamente de seu benefício 

previdenciário, ao qual deverão ser devolvidos em dobro, devidamente 

atualizados. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do NCPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados à exordial para 

o fim de: A) DECLARAR inexistente a relação jurídica correspondente ao 

contrato de seguro de vida em questão objeto dos autos, para determinar 

a suspensão dos valores descontados pela requerida do benefício do 

requerente, no prazo máximo de 5 (cinco) dias contados da ciência desta 

decisão, sob pena de incorrer no cometimento do crime de desobediência; 

B) CONDENAR a empresa reclamada a restituir o valor de R$ 391,79 

(trezentos e noventa e um reais e setenta e nove centavos), em dobro, 

corrigido monetariamente pelo INPC a partir do desembolso e acrescido de 

juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a incidir a partir da citação. 

C) CONDENAR a empresa Reclamada, a pagar indenização por danos 

morais ocasionados à parte Reclamante no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), valor com incidência de juros de 1% ao mês a partir do evento 

danoso (primeira cobrança indevida) e correção monetária pelo INPC 

devida a partir da data de publicação desta sentença (súmula 362 STJ). 

DECLARO extinto o processo, com resolução do mérito. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo 

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

sentença proferida pelo d. Juiz Leigo, nos seus precisos termos, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 13 

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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004086-32.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO ARISI (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAUE MELLI ARISI OAB - MT20057/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAB ALTA FLORESTA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1004086-32.2019.8.11.0007 INTERESSADO: JOSE ANTONIO 

ARISI REQUERIDO: CAB ALTA FLORESTA LTDA Vistos. Ausente o 

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

havendo necessidade de dilação probatória, indefiro o pleito da ré para 

audiência de instrução para depoimento da parte autora ou de 

testemunhas, e passo ao julgamento antecipado do mérito, eis que 

presente in casu a hipótese do artigo 355, inciso I do vigente Código de 

Processo Civil. I – Mérito Alega o autor que sua residência é uma casa 

normal, sem piscina, e embora também exista uma empresa de lanches no 

local aberta há mais de ano, o valor de consumo de água nunca alterou 

significativamente, tendo uma média mensal da fatura de água em torno de 

R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais). Porém, afirma que a partir de 

julho de 2019 a conta de água chegou a dobrar de valor, indo para mais de 

mil reais em todos os meses posteriores, sendo eles: Julho/2019 no valor 

de R$1.090,47 reais; Agosto/2019 no valor de R$1.133,30; e 

Setembro/2019 na quantia de R$1.005,27. Insurge que procurou inúmeras 

vezes a empresa requerida para informar as cobranças excessivas, 

sendo humilhado pelos funcionários da ré e que já foi realizada visita 

técnica por parte da ré, onde não localizou vazamentos e instalado 

equipamento que retira o ar da tubulação na residência do autor, mas que 

nada foi encontrado de irregular, sendo que o equipamento “desaparecia” 

junto ao hidrômetro. Por fim, alega que foi necessária a quitação da conta 

com vencimento para o dia 16/07/2019 no valor de R$1.090,47 para que a 

requerida religasse seu fornecimento de água, pleiteando suspensão e 

posterior nulidade dos valores cobrados relativos aos meses de Agosto e 

Setembro/2019, religamento do fornecimento de água, devolução em dobro 

da quantia paga no mês de Julho/2019 e indenização por danos morais. A 

liminar foi deferida consoante decisão de Id nº 24038228, determinando 

que a requerida restabelecesse o fornecimento de água do hidrômetro do 

autor e promovesse a suspensão da cobrança relativa as faturas com 

vencimentos em 16/08/2019 (R$1.133,30) e 16/09/2019 (R$1.005,27). Em 

sede de contestação (Id nº 25873716) a requerida sustenta que fora 

realizada vistoria no hidrômetro e testes na ligação no estabelecimento da 

parte Autora, não tendo sido verificada nenhuma irregularidade no 

aparelho medidor, sendo que o hidrômetro está em perfeito estado de 

conservação e em consonância com os padrões de qualidade exigido pelo 

INMETRO, além de as leituras terem sido feitas de forma correta, não 
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havendo que se falar em cobrança irregular. Alega que diante do 

inadimplemento do autor houve a suspensão do fornecimento de água, 

inexistindo dano moral, pois no a ré agiu em seu exercício legal de direito e 

que o aumento de consumo do autor ocorreu por fatores alheios a esta 

concessionária, de responsabilidade exclusiva do próprio autor. In casu, 

trata-se de relação jurídica na qual deve ser aplicado o Código de Defesa 

do Consumidor (Lei nº 8.078/90), tendo em vista a adequação das partes 

ao conceito de consumidor e fornecedor - art. 2º, caput, e art. 3º, caput, 

do CDC, e sendo deferido a inversão do ônus da prova em benefício do 

autor (Id nº 24099891), nos termos do artigo 6.º, inciso VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor, incumbe a parte requerida o ônus probatório. 

Pelos documentos acostados na petição inicial, em especial pelo histórico 

de consumo de Id nº 24038228, percebe-se que a parte autora no ano de 

2019 já teve como maior consumo de água no mês a quantia de R$ 658,16 

(seiscentos e cinqüenta e oito reais e dezesseis centavos) relativo ao 

mês de Janeiro/2019, sendo nos meses subsequentes valores reduzidos, 

exceto os meses debatidos nestes autos. Com efeito, restou comprovado 

que o autor buscou solucionar o impasse de forma administrativa junto à 

concessionária ré fazendo protocolos de atendimentos e reclamações (Id 

nº 24038222), bem como, a ré demonstrou que adotou os procedimentos 

de vistoria no medido de água - hidrômetro do autor, não averiguando 

nenhuma irregularidade. Todavia, a disparidade existente entre o histórico 

de consumo do autor nos anos de 2018 e 2019, com as faturas dos 

meses de Julho a Setembro de 2019 que ultrapassam a quantia de um mil 

reais ao mês, é altamente confrontante e desproporcional, sendo que a 

requerida não se desincumbiu de seu ônus probatório,quanto a fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, nos termos do 

art. 373 inciso II do CPC. Neste sentido, os Tribunais Pátrios vem se 

posicionando que em casos semelhantes onde ocorre faturas de valor 

excessivo incompatível com a média mensal do consumidor, é devido a 

inexigibilidade do débito e indenização por danos morais, vejamos: 

EMENTA: AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. Prestação 

de serviços. Fornecimento de água. Cobrança excessiva. Sentença de 

procedência. Pretensão da ré de reforma. CABIMENTO EM PARTE: Faturas 

dos meses de maio, junho e julho de 2018 que divergem de forma 

exorbitante da média de consumo habitual da autora. Aplicação do Código 

de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova. Art. 6º, VIII. 

Cabia ao réu comprovar a legitimidade da cobrança impugnada, o que não 

ocorreu. Sentença reformada em parte, apenas para determinar que o réu 

SAAE efetue a cobrança do consumo de água dos meses de maio, junho 

e julho de 2018 com base na média do consumo da unidade consumidora 

dos 12 meses anteriores ao período em questão. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP - AC: 10302221420188260224, Relator: 

ISRAEL GÓES DOS ANJOS, DÉCIMA OITAVA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Data de Publicação: 18/02/2020) EMENTA: RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. PEDIDO DE BALCÃO. Fornecimento de água. 

Cobrança excessiva na fatura de competência 01/2019. Ausência de 

comprovação de vazamento interno na residência. Desconstituição do 

débito. Emissão de nova fatura, pela média de consumo dos últimos três 

meses anteriores àquela discutida. Sentença mantida. Recurso 

desprovido. Unânime. (TJRS - RINOM: 00410089720198219000, Relator: 

ELAINE MARIA CANTO DA FONSECA, SEGUNDA TURMA RECURSAL 

CÍVEL, Data de Publicação: 11/02/2020) EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE 

FORNECIMENTO DE ÁGUA. FATURA COM VALOR EXCESSIVO. 

SITUAÇÃO NÃO ESCLARECIDA PELA RÉ. QUANTUM INDENIZATÓRIO 

MANTIDO. Deve ser mantido o valor fixado a título de danos morais, 

quando é aplicado de forma proporcional à extensão e repercussão do 

dano, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 

APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJGO. APL 

0049247-56.2016.8.09.0100. órgãos Julgador: 5ª Câmara Cível. Relator: 

Francico Vildon José Valente. Publicação DJ de 25/02/2019. Julgamento: 

25 de Fevereiro de 2019). Portanto, resta evidente a falha na prestação de 

serviços da concessionária requerida que não comprovou a legalidade 

das faturas debatidas que justifique a discrepância de valores com a 

média de consumo do consumidor. E cuidando-se de relação de consumo, 

a responsabilidade do fornecedor de serviços por eventual dano, seja 

moral ou material, causado ao consumidor é objetiva, ou seja, independe 

da comprovação de dolo ou culpa, conforme dispõe o artigo 14 e o seu § 

3º, do CDC, razão pela qual reconheço a abusividade e inexigibilidade das 

faturas de água do autor relativa aos meses de Julho/2019 no valor de R$ 

1.090,47 reais; Agosto/2019 no valor de R$ 1.133,30; e Setembro/2019 na 

quantia de R$ 1.005,27, emitidas pela ré. De outro norte, não se pode 

olvidar que o autor utilizou-se dos serviços da requerida nos referidos 

meses, discutindo-se apenas o real consumo e seu valor, sendo-lhe, 

portanto, devido o pagamento proporcional e razoável das faturas. Deste 

modo, determino à concessionária requerida a emissão de novas faturas 

em substituição as dos meses de Julho, Agosto e Setembro de 2019, a 

serem realizadas com base na média de consumo de água do autor dos 

últimos três meses anteriores as faturas debatidas, ou seja, utilizando-se 

a média dos meses de Abril, Maio e Junho de 2019, podendo a cobrança 

dos valores serem inseridas proporcionalmente nas faturas vincendas 

subsequentes do autor. Ressalta-se ainda que o dano moral neste casos 

é in re ipsa e independe da comprovação de culpa, sendo suficiente a 

comprovação da falha na prestação de serviços da requerida. O valor da 

indenização por dano moral deve ser fixado proporcionalmente ao grau de 

culpa, ao nível socioeconômico do autor e, ainda, ao porte econômico do 

réu, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela 

jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do 

bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. 

Por fim, fixo a indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais). Por derradeiro, 

quanto ao pedido do autor de repetição de indébito da quantia de R$ 

1.090,47 (um mil e noventa reais e quarenta e sete centavos) relativo a 

fatura de água do mês de Julho de 2019, o art. 42, parágrafo único do 

CDC, é claro em expressar que o consumidor tem direito à repetição do 

indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, e deste 

modo, é devido ao autor a restituição em dobro da quantia indevidamente 

paga de Id nº 1.090,47 (um mil noventa reais e quarenta e sete centavos). 

II – Dispositivo Ante o exposto, MANTENHO A LIMINAR DEFERIDA e JULGO 

PROCEDENTE, a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do vigente 

Código de Processo Civil para: a) DECLARAR a abusividade e 

inexigibilidade das faturas de água do autor relativa aos meses de 

Julho/2019 no valor de R$ 1.090,47 (um mil noventa reais e quarenta e 

sete centavos); Agosto/2019 no valor de R$ 1.133,30 (um mil cento e trinta 

e três reais e trinta centavos); e Setembro/2019 na quantia de R$ 1.005,27 

(um mil cinco reais e vinte e sete centavos), retirando-se ainda o nome do 

requerente de eventual inclusão dos serviços de proteção ao crédito; b) 

DETERMINAR que a concessionária requerida proceda a emissão de 

novas faturas em substituição as dos meses de Julho, Agosto e Setembro 

de 2019, a serem realizadas com base na média de consumo de água do 

autor dos últimos três meses anteriores as faturas debatidas, ou seja, 

utilizando-se a média dos meses de Abril, Maio e Junho de 2019, podendo 

a cobrança dos valores serem inseridas proporcionalmente nas faturas 

vincendas subsequentes do autor. c) CONDENAR a ré a pagar ao autor a 

quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, corrigidos 

monetariamente pelo índice INPC a partir da data da sentença (súmula 

362/STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação 

(art. 405,CC). d) CONDENAR a ré a repetição do indébito da quantia de R$ 

1.090,47 (um mil e noventa reais e quarenta e sete centavos) nos termos 

do artigo 42, parágrafo único do CDC, corrigidos monetariamente (INPC), a 

partir do efetivo prejuízo (Súmula 43, STJ) e acrescidos de juros de mora 

de 1% ao mês, da partir do evento danoso (artigo 398, CC); Sem custas 

processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitado em julgado e se nada for requerido, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei 9.099/95, submeto o presente 

processo à apreciação do MM. Juiz de Direito. Michelle Azevedo Filho 

Cezar Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, 

HOMOLOGO sentença/decisão proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus 

precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 11 de março de 2020. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito
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Processo Número: 1004412-89.2019.8.11.0007
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ALEX SOARES CORREA (REQUERENTE)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1004412-89.2019.8.11.0007 REQUERENTE: ALEX SOARES 

CORREA REQUERIDO: BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE 

CRÉDITO LTDA Vistos. Ausente o relatório em razão do permissivo do 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Inicialmente, não havendo necessidade de 

dilação probatória, indefiro o pedido de designação de audiência de 

instrução formulado pela requerida (Id nº 263442516) e passo ao 

julgamento antecipado do mérito, eis que presente in casu a hipótese do 

artigo 355, inciso I do CPC. I – Preliminar a) Incompetência do Juízo 

Compulsando os autos, verifica-se que a perícia de voz almejada pela 

requerida, faz-se desnecessária ao passo que pelos documentos 

existentes nos autos é passível de julgamento da demanda. Ademais, a 

requerida também não trouxe a gravação de áudio em questão. Rejeito a 

preliminar. II – Mérito No mérito afirma o autor que seu nome foi negativado 

indevidamente pela requerida, pois quitou seu débito junto a ré, sendo que 

na data de 29/06/2017 realizou uma compra com pagamento no cartão da 

ré para 30 dias (trinta) valor de R$ 90,04 (noventa reais e quatro 

centavos), onde acabou atrasando o pagamento, mas na data de 

24/08/2017 retirou o boleto da empresa Requerida BrasilCard e efetuou o 

pagamento no valor total da compra somado com a multa, juros e 

encargos, pagando ao final o valor exorbitante de R$ 229,00 (duzentos e 

vinte e nove reais). Sustenta que em agosto/2019 seu nome foi lançado na 

lista do SPC e do SERASA pala requerida, pela suposta pendência vencida 

em 20 de novembro de 2017, contrato/fatura nº 6059190182343513, no 

valor de R$ 71,20 (setenta e um reais e vinte centavos), argumentando 

que desconhece a origem desta dívida, momento em que entrou em 

contato com a requerida, informou que não solicitou cartão de crédito da 

empresa e mesmo não solicitando o cartão efetuou o pagamento débito 

juntamente com encargos em agosto do ano de 2017, e que não mais 

efetuou qualquer compra a prazo que pudesse ensejar em alguma 

cobrança ou restrição, pedindo para que seu nome fosse retirado do SPC 

e SERASA, contudo, não foi atendido. A tutela de urgência foi indeferida 

mediante decisão de Id nº 24793728. Em contestação (Id nº 26342516), a 

requerida sustentou a legalidade da restrição do nome do autor junto aos 

órgãos de proteção ao crédito, porque o autor adquiriu o cartão de da ré 

de número 6059.1901.8234.3513, no estabelecimento comercial 

conveniado na cidade de ALTA FLORESTA/MT, momento que forneceu 

todos seus dados para adesão ao respectivo cartão, e após utilizou-se do 

cartão e realizou uma compra onde optou pelo pagamento parcelado em 

02 (duas) parcelas com vencimentos para 20/07/2017 e 20/08/2017, 

contudo, foram pagas em atraso, sendo ainda pagas após o vencimento 

do boleto inclusive, onde foi gerado novas faturas com os encargos com 

vencimentos para 20/09/2017, 20/10/217 e 20/11/2017 das quais foram 

enviadas para o e-mail do Requerente quedou-se inerte não realizando 

mais nenhum pagamento. Portanto não há que se falar em indenização por 

danos morais. Em análise aos autos, verifica-se que embora o autor 

argumente em sua petição inicial que não solicitou cartão da requerida, a 

própria fatura anexada por ele no Id nº 24782908 com seu respectivo 

pagamento, demonstra claramente que o autor pagou uma fatura de cartão 

emitida pela requerida de nome “Brasil Card” – “Fatura Fácil Brasil Card”, 

contendo ainda o “Nº Cartão: 6059.19XX.XXXX.3513”, evidenciando a 

relação jurídica entre as partes. Observa-se também que a negativação do 

nome do autor junto ao SPC não é recente, pois datada em 07/03/2018, 

sendo que tal fato, aliado às informações inovadoras trazidas pela ré, 

coadunam com a existência de contratação dos serviços da ré. Assim, a 

parte requerida juntou aos autos provas de sua alegação de que existe 

relação jurídica entre as partes, ou seja, serviços de cartão contratados 

pelo autor, que em decorrência do inadimplemento fora procedido à 

inscrição nos órgãos de proteção ao crédito. Com base no livre 

convencimento motivado e analisando as provas anexadas pela ré decido 

pela constatação de existência de relação jurídica entre as partes. 

Segundo disposto nos artigos 5º e 6º da Lei nº. 9.099/95 o Juiz dirigirá o 

processo com liberdade e adotará a decisão que reputar mais justa e 

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

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

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

como demonstrou a origem da dívida, nos termo dos art. 373, II, CPC. 

Assim, se a parte autora não efetuou o pagamento dos serviços 

contratados e utilizados, de forma justa, adequada e contratualmente 

amparada, foi inserida corretamente nos órgãos de proteção ao crédito 

pela ré. Nessa senda, a inscrição do nome do devedor inadimplente em 

cadastros restritivos de crédito configura-se exercício regular de direito. 

Outrossim a doutrina é uníssona em afirmar que aplica-se a teoria do ônus 

da prova a todos os processos e ações, atendidas, certamente, as 

peculiaridades de uns e de outros. Portanto, conclui-se quanto as regras 

do ônus da prova destinam-se aos litigantes do ponto de vista de como se 

devem comportar, à luz das expectativas (ônus) que o processo lhes 

enseja, por causa da atividade probatória. Deste modo, o Código de 

Processo Civil estabelece que incumbe o ônus da prova ao autor, quanto 

ao fato constitutivo do seu direito e, ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor. Comprovado a 

relação jurídica, cabia à parte autora apresentar comprovantes de 

pagamentos ou outras provas que demonstrassem a atitude ilícita do 

requerido, ônus que não se desincumbiu. Ora, para que os danos morais 

sejam reparados é necessário considerar a conduta ilícita, a natureza da 

lesão e o porte econômico das partes. É importante observar, inclusive, as 

circunstâncias que norteiam os fatos, devendo ser aplicada a regra, 

moderadamente, para que não implique locupletamento indevido e sem 

causa, o que não se pode admitir. Deve também, haver coerência com o 

caso em julgamento e atingir o objetivo de punir o ofensor. No caso dos 

autos, repito, as circunstâncias indicam que não existiu qualquer lesão à 

moral da parte autora com a manutenção do apontamento de seu nome 

nos cadastros dos maus pagadores, portanto, não há que se falar em 

indenização por danos morais. Consoante explanado, no caso em tela a 

parte demandante deduziu pretensão que conscientemente não tinha 

direito, posto que comprovado que contratou e utilizou os serviços da 

requerida e por liberalidade não efetuou o pagamento das faturas. Resta 

evidenciada a conduta vil e ardilosa do requerente que move o Poder 

Judiciário e pleiteia reparação por dano moral em decorrência de sua 

inadimplência consciente, o que contraria a probidade processual e 

autoriza o reconhecimento da litigância de má-fé, consoante artigo 80, I, do 

CPC. Os fatos mencionados demonstram atitude de deslealdade 

processual, caracterizando a parte reclamante como litigante de má-fé. 

Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por meio da 

violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os juizados 

especiais de processos, retardando o julgamento de causas legítimas e 

onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional, devendo a parte 

autora incorrer, portanto, nas penalidades decorrentes da litigância de 

má-fé, conforme dispõe o art. 80, I e II, do Código de Processo Civil/2015. III 

- Dispositivo Ante o exposto, rejeito as preliminares e JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora em face do 

requerido, com fundamento no artigo 487, inciso I, do vigente CPC. Em 

decorrência do reconhecimento da litigância de má-fé, nos termos dos 

artigos 80 e 81 do CPC, CONDENO a parte autora ao pagamento de 10% 

sobre o valor da causa, corrigido à época do pagamento (art. 81 do CPC), 

custas processuais e honorários advocatícios, que fixo no montante de 

10% sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95). 

Transitado em julgado, remetam-se os autos à CAA para fim de cobrança 

das custas pocessuais. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

Juiz Togado, para que surta seus efeitos legais. (Art. 40 da Lei 9.099/95). 

Michelle Azevedo Filho Cezar Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO sentença/decisão proferida pela d. Juíza 

Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 11 de março de 2020. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1000429-82.2019.8.11.0007 REQUERENTE: SINARA 

RODRIGUES LEAL REQUERIDO: MERCADO ARAGUAIA LTDA - ME Vistos. 

Trata-se de embargos de declaração interposto pelo requerido (Id nº 

24422644), alegando omissão na r. decisão quanto ao pedido contraposto 

de condenação da autora ao pagamento do débito existente com a ré no 

valor de R$ 3.363,44 (três mil trezentos e sessenta e três reais e quarenta 

e quatro centavos) e condenação em litigância de má-fé. A parte autora 

também interpôs embargos declaratórios (Id nº 24716030) com o intuito de 

discutir os termos da decisão, alegando omissão da r. sentença quanto ao 

pedido do requerido para realização de audiência de instrução, bem como, 

que a decisão não estaria fundamentada por se utilizar jurisprudência 

datada em 2011. É o necessário. DECIDO. Em análise percuciente dos 

autos, constato que os embargos de declaração interpostos pela parte 

autora (Id nº 24716030) não merecem ser acolhidos, por se tratar de 

instrumentos inadequados para modificar a sentença, senão vejamos. O 

artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e art. 1.023 do Código de Processo Civil 

preconizam o seguinte: “Art. 48. Caberão embargos de declaração contra 

sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. 

Parágrafo único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício. Art. 

1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em 

petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição 

ou omissão, e não se sujeitam a preparo. Com efeito, os embargos 

declaratórios devem ser manejados com o escopo de elucidar 

obscuridade, de afastar contradição ou de suprimir omissão ou dúvida 

existente no julgado. In casu, vejo que inexiste qualquer omissão ou 

obscuridade visto que a r. sentença de Id nº 19326128, fundamentou sua 

decisão com base no vídeo apresentado pela autora, pelas fotos e 

duplicata assinada da dívida apresentados pelo réu, dentre outros fatos 

que foram suficientes à análise do mérito sem necessidade de audiência 

instrutória. Ademais, ao contrário do que afirma o autor a jurisprudência 

trazida na r. decisão embora datada em 2011, possui consonância com o 

pedido de dano moral, cujos requisitos ensejadores permanecem vigentes. 

Desta feita, por verificar a não ocorrência das hipóteses de cabimento de 

embargos, não devem ser acolhidos e, permanecendo o inconformismo 

quanto a aludida decisão, resta ao embargante a interposição do recurso 

cabível. Ante o exposto, NÃO ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

DA PARTE AUTORA interpostos no Id n.º 24716030 com fundamento no 

artigo 48 da Lei nº 9.099/95. Por fim, com relação ao embargos do 

requerido de Id nº 24422644, ACOLHO EM PARTE OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, no que tange ao reconhecimento da omissão da r. 

sentença acerca do pedido contraposto de condenação da autora ao 

pagamento do débito e em litigância de má-fé. Neste ponto, sobre o 

pagamento do débito, na quantia de R$ 3.363,44 (três mil trezentos e 

sessenta e três reais e quarenta e quatro centavos), INDEFIRO o pedido 

contraposto, pois, conforme se observa na duplicata de Id nº 19051357, a 

mesma é assinada por Domaniel Silvério da Trindade, que embora seja 

marido da autora, no referido documento não consta sua assinatura, 

devendo o requerido ajuizar a ação cabível e seguir os tramites legais 

para a cobrança de seu crédito contra quem de direito. De outro norte, a 

sentença mostrou-se omissa quanto ao pedido de litigância de má-fé, ao 

passo que a autora alegou em sua petição inicial que a dívida objeto de 

cobrança pertencia exclusivamente ao seu marido, já que contraída antes 

do casamento. Todavia, pela duplicata assinada e juntada no Id nº 

19051357, assim como pela foto do casamento constante na página 

pessoal da autora no site Facebook, comprovam que a dívida foi contraída 

em prol da festa de casamento da autora e, portanto, no dia de início da 

vigência da união, ao contrário do que aduziu a reclamante. Assim, os 

fatos mencionados demonstram atitude de deslealdade processual, 

caracterizando a parte reclamante como litigante de má-fé. Em decorrência 

do reconhecimento da litigância de má-fé, nos termos dos artigos 80 e 81 

do CPC, CONDENO a parte autora ao pagamento de 10% sobre o valor da 

causa, corrigido à época do pagamento (art. 81 do CPC), custas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo no montante de 10% 

sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95). Intimem-se. 

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

da Lei 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação do MM. Juiz 

de Direito. Michelle Azevedo Filho Cezar Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no 

artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO sentença/decisão proferida 

pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 11 de março de 

2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito
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Processo Número: 1003688-85.2019.8.11.0007
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DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1003688-85.2019.8.11.0007 REQUERENTE: MARIA 

APARECIDA JESUS DA SILVA REQUERIDO: VIA VAREJO S/A Vistos. 

Ausente o relatório em razão do permissivo do artigo 38 da Lei nº. 

9.099/95. Não havendo necessidade de dilação probatória, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I do Código 

de Processo Civil. I – Preliminar a) Retificação do Polo Passivo Pleiteia a 

requerida a retificação do polo passivo da demanda para constar como ré 

a empresa Cnova Comércio Eletrônico S.A. que compõe o grupo 

econômico juntamente com a Empresa Casas Bahia S.A. e, no entanto, 

embora possuam personalidades jurídicas distintas, são administradas 

pela Via Varejo S.A, sendo a compra realizada no site da loja Casas 

Bahia, a responsável é a Cnova. ACOLHO a preliminar, e determino à 

Secretaria desde Juizado que proceda a retificação do pólo passivo, 

passando a consta como parte ré: CNOVA COMÉRCIO ELETRÔNIO S.A. b) 

Ilegitimidade passiva Tratando-se de relação de consumo a 

responsabilidade dos fornecedores de produto e serviços é objetiva e 

solidária de todos os integrantes da cadeia de consumo à luz do que 

determina os artigos 7.º, parágrafo único, 14, 18, 25, § 1.º do CDC, 

devendo os dois fornecedores responder pelos prejuízos causados ao 

consumidor em decorrência da assunção de riscos da atividade. Afasto a 

preliminar arguida. c) Da Justiça Gratuita Conforme menciona o art. 54 da 

Lei nº 9.099/95, é dispensável o pagamento de taxas ou custas 

processuais em primeiro grau de jurisdição no âmbito dos Juizados 

Especiais, razão pela qual, indefiro o pleito da ré. II – Mérito No mérito alega 

a autora que na data de 29/12/18 efetuou uma compra no site da ré Loja 

Casas Bahia, adquirindo dois Cooktop a Gás 4 Bocas Built 1165, no valor 

total de R$ 706,66 (setecentos e seis reais e sessenta e seis centavos), 

pago mediante cartão de crédito parcelado em sete vezes sem juros. Já 

em fevereiro a autora notou que seu pedido ainda não havia sido entregue 

entrando em contato com a ré número de protocolo 84587247, sendo 

informada que o produto já estava com a transportadora e solicitando o 

aguardo de mais 21 dias para a entrega, sendo que enquanto isso as 

parcelas do cartão estavam sendo descontadas normalmente. No mês de 

abril, inconformada com a demora na entrega, a autora entrou novamente 

em contato com o SAC e foi nesse momento informada pela requerida que 

havia um problema com o pedido e que iriam cancelar o mesmo e 

reembolsar mediante estorno o valor cobrado, todavia, até o presente 

momento não houve estorno, pelo contrário, as parcelas continuaram a 

serem cobradas, razão pela qual pleiteia a autora a restituição da quantia 

paga no produto e indenização por danos morais. Na audiência de 

conciliação (Id nº 24542772) a parte requerida ofertou proposta de acordo 

que fora recusada pela requerente. Em contestação (Id nº 24724219) a 

requerida argumentou que a responsabilidade para a entrega e 

fornecimento do produto é de COMPREIEMEU, e não da empresa ré, motivo 

que não pode ser responsabilizada por atitude de terceiro, incabível a 

indenização por danos materiais ou morais, bem como, que a autora não 

trouxe provas aos autos de qualquer dano à sua imagem ou personalidade 

tratando-se o fato de mero dissabor, já que o descumprimento contratual 

por si só não enseja dano de cunho extrapatrimonial. Por fim pleiteia a 

condenação da autora à litigância de má-fé sob o argumento de que fora 

realizado o estorno do valor integral desembolsado pela autora. In casu, 

trata-se de relação jurídica na qual deve ser aplicado o Código de Defesa 

do Consumidor (Lei nº 8.078/90), tendo em vista a adequação das partes 
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ao conceito de consumidor e fornecedor - art. 2º, caput, e art. 3º, caput, 

do CDC, a inversão do ônus da prova em benefício da parte autora é 

medida que se impõe, nos termos do artigo 6.º, inciso VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor. Pelos documentos acostados a inicial, vê-se que a 

autora adquiriu produto da empresa requerida, cujo pagamento fora 

realizado mediante parcelamento em cartão de crédito, comprovando-se 

pelos extratos do referido cartão juntados nos Id’s nº 22786179/ 

22786180/ 22786178/ 22786182/ 22786183/ 22786184, que foram 

descontados as parcelas pela ré. De outro norte, a requerida em sua 

contestação confirmou que o pedido da autora fora cancelado e 

conseqüentemente que não houve a entrega do produto, não juntando aos 

autos nenhum documento que comprove o efetivo estorno para autora. 

Assim, a requerida não logrou êxito em provar qualquer fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito da autora (artigo 373, II, CPC), restando 

evidenciada a nítida falha na prestação de serviços. E cuidando-se de 

relação de consumo, a responsabilidade do fornecedor de produtos por 

eventual dano, seja moral ou material, causado ao consumidor é objetiva, 

ou seja, independe da comprovação de dolo ou culpa, conforme dispõe o 

artigo 14 e o seu § 3º, do referido Código. Desta forma, faz jus a autora a 

restituição da quantia paga no produto de R$ 706,66 (setecentos e seis 

reais e sessenta e seis centavos), correção monetária devida a partir da 

data do desembolso (29/12/2018 - Id nº 22786170), e acrescidos de juros 

de mora de 1% a.m., a partir da citação. E quanto ao dano moral, os 

Tribunais Pátrios vem se posicionando que em casos semelhantes de 

simples descumprimento contratual de não entrega do produto, constitui 

mero dissabor não passível de indenização por danos morais, vejamos: 

EMENTA: AÇÃO INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. MERCADORIA 

ADQUIRIDA PELA INTERNET. PRODUTO NÃO ENTREGUE. DANO MORAL 

NÃO CONFIGURADO. MERO DISSABOR. RECURSO DESPROVIDO 1. De 

acordo com entendimento prevalecente do STJ, o mero inadimplemento 

contratual não é, por si só, apto a dar ensejo à compensação por dano 

moral, exceto em circunstâncias especiais quando demonstrado efetivo 

abalo na honra do consumidor. Precedentes: EDcl no REsp 1243813/PR, 

Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 4ª Turma, julgado em 28.06.2011, 

DJe 03.08.2011; REsp 1244781/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL 

GALLOTTI, 4ª Turma, julgado em 24.05.2011, DJe 30.05.2011. 2. A 

frustração diante do atraso ou mesmo da falta de entrega da mercadoria 

não constitui fato capaz de causa abalo de grande intensidade na parte 

autora, apto a ensejar a indenização por danos morais. 3. Pedido 

indenizatório julgado improcedente na origem. 4. Recurso desprovido, com 

súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 

9.099/95. (TJSP - Recurso Inominado Cível \/ Substituição do Produto: 

10035619120198260408, Relator: RENATA FERREIRA DOS SANTOS 

CARVALHO, Data de Julgamento: 14/02/2020, TURMA CÍVEL E CRIMINAL, 

Data de Publicação: 21/02/2020). EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONSUMIDOR. 

BENS MÓVEIS. COMPRA DE PRODUTO PELA INTERNET. AUSÊNCIA DE 

ENTREGA. RECURSO ADSTRITO AO RECONHECIMENTO DO DANO 

MORAL. AUSENTE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL, A ENSEJAR A 

INDENIZAÇÃO POSTULADA. SENTENÇA MANTIDA. O autor relata que 

efetuou a compra de um guarda-roupa através de loja online da requerida 

e não recebeu o produto. Narrou que após contatar com a requerida, por 

três vezes, recebeu informação de que o produto estava indisponível e 

não seria entregue, quando requereu o cancelamento da compra e o 

ressarcimento do valor pago, o que não ocorreu. Postulou a devolução da 

importância paga pelo produto adquirido, acrescida de juros e correção 

monetária, bem como indenização por danos morais, no valor mínimo de R$ 

10.000,00. Sobreveio sentença que determinou a restituição do valor pago 

pelo produto não entregue e afastou a indenização por danos morais, pois 

o transtorno causado pela falta de entrega da mercadoria não extrapolou 

os dissabores da vida cotidiana, não havendo se falar em dano moral in re 

ipsa. Inconformado com a decisão, recorre o autor, visando à indenização 

por dano extrapatrimonial. Embora inegável que o autor enfrentou 

aborrecimentos diante dos fatos narrados na inicial, certo é que a situação 

retratada, de descumprimento contratual, não enseja indenização por dano 

à esfera pessoal. Ressalte-se que não logrou demonstrar o autor ter 

sofrido alguma lesão a direito de personalidade ou à dignidade humana, ou 

mesmo situação que tenha causado extrema angústia, sofrimento ou abalo 

moral, a ponto de causar desequilíbrio emocional por fato imputável à parte 

ré, razão pela qual não prospera o pleito de reparação por danos morais, 

no caso concreto. Sentença de parcial procedência que merece ser 

mantida, por seus próprios fundamentos, a teor do art. 46 da Lei 9.099/95. 

RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (TJRS - Recurso Inominado: 

71008725376, Relator: ELAINE MARIA CANTO DA FONSECA, Data de 

Julgamento: 04/02/2020, SEGUNDA TURMA RECURSAL CÍVEL, Data de 

Publicação: 10/02/2020). Conforme explanado, o dano moral pretendido 

pela autora não restou evidenciado, uma vez que pelo entendimento 

jurisprudencial atual o simples inadimplemento contratual de não entrega 

do produto, não enseja reparação por ser mero dissabor cotidiano à vida 

comum. O dano ou lesão à personalidade, merecedores de reparação, 

somente se configurariam, com a exposição do consumidor a situação 

humilhante, bem como ofensa a atributo da sua honra, imagem ou qualquer 

dos direitos personalíssimos tutelados no art. 5.º, incisos V e X, da 

Constituição, o que não restou comprovado no caso dos autos. Deste 

modo, os fatos narrados na inicial não evidenciam situação excepcional da 

vida comum que possam ultrapassar o mero aborrecimento da autora, do 

qual julgo improcedentes os danos morais. III - Dispositivo Ante o exposto, 

acolho em parte a preliminar e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, a 

pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do CPC, para: a) CONDENAR 

a requerida a restituir à autora a importância paga no produto de R$ 

706,66 (setecentos e seis reais e sessenta e seis centavos), corrigidos 

monetariamente (INPC) a partir da data do desembolso, (29/12/2018 - Id nº 

22786170), conforme o disposto na Súmula 43 do STJ, e acrescidos de 

juros de mora de 1% a.m., a partir da citação (artigos 240 do CPC, e 405 

CC); De outro norte, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão de indenização 

por danos morais. Sem custas processuais e honorários advocatícios, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Intimem-se. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente 

processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Michelle Azevedo 

Filho Cezar Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, 

HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos 

termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 11 de março de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

5ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 182385 Nr: 3671-66.2019.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moacir Aparecido Pereira Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Franque Bernerose 

Valentim - OAB:25800/O, Junior Aparecido Pereira - OAB:11736/MT

 INTIMAÇÃO do Procurador do Réu para manifestação sobre o Laudo 

Pericial, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 162006 Nr: 7069-89.2017.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edelson Aparecido Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

Souza - OAB:16241

 50.Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta JULGO 

TOTALMENTE PROCEDENTE a pretensão acusatória deduzida na 

denúncia, para CONDENAR EDELSON APARECIDO MOREIRA, brasileiro, 

convivente, nascido aos 14/10/1980, natural de Alta Floresta/MT, portador 

RG n.º 1622516-3 SSP/MT, inscrito no CPF n. 014.592.611-78, filho de 

Benedito Alves Moreira e Denia Maria da Silva Moreira, nas penas do § 9.º, 

do artigo 129, do Código Penal, cuja pena passo a dosar e individualizar..III 

– Deliberações Finais:59.CONCEDO ao réu o direito de apelar em 

liberdade.60.CONDENO o réu nas custas e despesas 

processuais.61.DECRETO o perdimento da fiança recolhida, caso haja sido 

recolhida, cujo valor será destinado a quem o Juízo das Execuções 

entender por bem receber.62.Após o trânsito em julgado, caso subsista a 

condenação, LANCE-SE o nome do condenado no rol dos culpados. 

63.OFICIE-SE ao TRE dando conhecimento; Oficie-se ao INI e IEI (Instituto 
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Estadual de Identificação).64.INTIME-SE, em caráter de urgência, a vítima 

desta Sentença.65.Diante da redação dada pela Lei 12.736/2012, que 

acrescentou o § 2.° ao artigo 387, do Código Processo Penal, proceda-se 

a detração da pena ao réu, se houver.66.Publique-se. Intimem-se e 

cumpra-se. Alta Floresta, 10 de março de 2020.Roger Augusto Bim 

DonegaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 166482 Nr: 2251-60.2018.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FPT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jairo Cezar da Silva - 

OAB:16249/O

 42.Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta JULGO 

TOTALMENTE PROCEDENTE a pretensão acusatória deduzida na 

denúncia, para CONDENAR FERNANDO PAVAN TAVARES, brasileiro, 

solteiro, natural de Itaituba/PA, nascido aos 28/11/1990, portador RG n.º 

17957737 SEJSP, inscrito no CPF n. 061.693.591-96, filho de Tereza 

Pavan Tavares e Antônio Cordeiro Tavares, nas penas do artigo 147, 

caput, do Código Penal, cuja pena passo a dosar e individualizar.III – 

DELIBERAÇÕES FINAIS:51.CONCEDO ao réu o direito de apelar em 

liberdade.52.CONDENO o réu nas custas e despesas 

processuais.53.DECRETO o perdimento da fiança recolhida, caso haja sido 

recolhida, cujo valor será destinado a quem o Juízo das Execuções 

entender por bem receber.54.Após o trânsito em julgado, caso subsista a 

condenação, LANCE-SE o nome do condenado no rol dos culpados. 

55.OFICIE-SE ao TRE dando conhecimento; Oficie-se ao INI e IEI (Instituto 

Estadual de Identificação).56.INTIME-SE, em caráter de urgência, a vítima 

desta Sentença.57.Expeça-se guia de execução, formando-se os autos 

de execução penal com as peças necessárias. 58.Diante da redação 

dada pela Lei 12.736/2012, que acrescentou o § 2.° ao artigo 387, do 

Código Processo Penal, proceda-se a detração da pena ao réu nos autos 

de execução de pena. 59.Publique-se. Intimem-se e cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 10 de março de 2020.Roger Augusto Bim DonegaJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 166697 Nr: 2353-82.2018.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto Edson Gilio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jairo Cezar da Silva - 

OAB:16249/O

 57.Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta JULGO 

TOTALMENTE PROCEDENTE a pretensão acusatória deduzida na 

denúncia, e por consequência CONDENO GILBERTO EDSON GILIO, 

brasileiro, divorciado, natural de Altônia/PR, nascido aos 10/10/1970, 

portador RG n.º 831.300 SSP/MT, filho de Vicente Gilio e Helena Jacinto 

Gilio, nas penas do crime previsto no art. 147, caput¸ do código penal e 

art. 24-A da Lei 11.340/06, cuja pena passo a dosar e individualizar V – 

DELIBERAÇÕES FINAIS72.CONCEDO ao réu o direito de apelar em 

liberdade.73.CONDENO o réu nas custas e despesas processuais, cuja 

cobrança fica suspensa, nos termos da lei, ante a defesa técnica 

patrocinada pela Defensoria Pública.74.DECRETO o perdimento da fiança 

recolhida, caso haja sido recolhida, cujo valor será destinado a quem o 

Juízo das Execuções entender por bem receber.75.Após o trânsito em 

julgado, LANCE-SE o nome do condenado no rol dos culpados. 

76.OFICIE-SE ao TRE dando conhecimento; Oficie-se ao INI e IEI (Instituto 

Estadual de Identificação).77.INTIME-SE, em caráter de urgência, a vítima 

desta Sentença.78.Diante da redação dada pela Lei 12.736/2012, que 

acrescentou o § 2.° ao artigo 387, do Código Processo Penal, proceda-se 

a detração da pena ao réu, se houver.79.Publique-se. Intimem-se e 

cumpra-se. Alta Floresta, 11 de março de 2020.Roger Augusto Bim 

DonegaJuiz de Direito

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001209-85.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA REGINA MARTINS OAB - RS34607-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVA & PEGORARO LTDA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do procurador da parte autora para, 

no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar nos autos o recolhimento das 

custas iniciais, bem como para que efetue o pagamento da guia de 

diligência com o código do processo, referente a condução do oficial de 

justiça. O recolhimento das custas poderá ser feito através da emissão 

das guias no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

http://www.tjmt.jus.br, no ícone emissão de guias online - Primeira 

instância - "carta precatória". O recolhimento da diligência deverá ser feito 

através do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

http://www.tjmt.jus.br, no ícone emissão de guias online – Emitir guia 

(informar o serviço) Diligência - 1º Grau - informar o número processo - 

próximo - preencher a guia com as informações do endereço a ser 

diligenciado e gerar a guia, devendo ainda juntar aos autos o comprovante 

quitado para posterior cumprimento do ato deprecado.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005073-68.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BEBIANO BERTONI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA S.A (REU)

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1005073-68.2019.8.11.0007 BEBIANO BERTONI SABEMI 

SEGURADORA S.A e outros IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos 

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para apresentar impugnação à(s) contestação(ões), no prazo 

de 15 (quinze) dias. Nada mais havendo encerro o presente. Alta Floresta, 

13 de março de 2020. Assinado Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH 

BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004661-74.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANELITA OLIVEIRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1004661-74.2018.8.11.0007. EXEQUENTE: 

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA EXECUTADO: ANELITA OLIVEIRA DA 

SILVA Vistos. Cuida-se de Ação de Execução Fiscal proposta pela 

Fazenda Pública do Município de Alta Floresta, em desfavor de ANELITA 

OLIVEIRA DA SILVA, ambos devidamente qualificados nos autos. Ao ID. 

24135366 a Exequente peticionou informando que o débito foi quitado 

parcialmente, requerendo a extinção do feito, com julgamento de mérito, 

em relação à CDA 997/2018. Os autos me vieram conclusos. 

FUNDAMENTO. DECIDO. Pois bem. Primeiramente, considerando que a 

parte Executada liquidou parte do saldo devedor, quitando a dívida em 

relação à CDA 997/2018, o processo será julgado com resolução de 

mérito. Isto posto, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de 
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Processo Civil, JULGO A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, em relação apenas à CDA 997/2018. Outrossim, 

determino a suspensão do processo e a remessa ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO, pelo período 06 (seis) meses, nos termos do artigo 921 do 

CPC, podendo o Requerente a qualquer momento solicitar o 

desarquivamento para as diligências necessárias. Decorrido o prazo de 

06 (seis) meses, certifique-se e intime-se a parte autora para 

manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 19 de novembro 

de 2019. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000825-59.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

I S BIAZOTTO-MECANICA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1000825-59.2019.8.11.0007. EXEQUENTE: 

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA EXECUTADO: I S BIAZOTTO-MECANICA - 

ME Vistos. DEFIRO o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros 

do(s) executado(s) I. S. Biazotto – Mecânica - ME (CNPJ: 

01.803.864/0001-04), nos termos do art. 854, do Código de Processo Civil. 

Sem dar ciência à parte contrária, providenciar-se-á, via BacenJud, a 

indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome do(s) 

executado(s) até o valor indicado (R$11.555,75). Frutífera ou parcialmente 

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

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

visando evitar prejuízos para ambas as partes. Em seguida, intime(m)-se 

o(s) executado(s), na pessoa de seu advogado, ou, na ausência, 

pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao endereço de 

citação ou último endereço cadastrado nos autos, para eventual 

impugnação, no prazo de 05 (cinco) dias. Infrutífera a ordem, ou 

encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes para sequer 

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

logo, liberados, intime-se o exequente para que se manifeste em termos de 

prosseguimento no prazo de 05 (cinco) dias. Decorrido o prazo de 

manifestação de 05 (cinco) dias, certifique-se e voltem-me conclusos para 

as providências elencadas no §5º, do art. 854, do NCPC. Acaso haja 

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

tornem os autos conclusos com urgência para ulteriores deliberações. 

Intime-se. Às providências, expedindo-se o necessário. Alta Floresta, 20 

de fevereiro de 2020. Antônio Fábio da Silva Marquezini Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003416-62.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SELVINO CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TERESINHA RODRIGUES CAMPOS (INVENTARIADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1003416-62.2017.8.11.0007 SELVINO CAMPOS TERESINHA 

RODRIGUES CAMPOS IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da 

Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o presente feito 

com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do requerente acerca do 

decurso do prazo de suspensão, bem como para comprovar nos autos o 

recolhimento do ITCMD, e juntar as certidões negativas em relação ao 

Município, Estado e União, no prazo de 15 (quinze) dias. Nada mais 

havendo encerro o presente. Alta Floresta, 13 de março de 2020. 

Assinado Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001265-89.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

GENICLEIDE VIEIRA DA CRUZ ELIAS (EXECUTADO)

FRANCISCO ROZENO ELIAS (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1001265-89.2018.8.11.0007 COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI 

NORTE MT FRANCISCO ROZENO ELIAS e outros IMPULSIONAMENTO POR 

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

impulsiono o presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador 

do exequente para manifestação nos presentes autos acerca do decurso 

do prazo de suspensão, bem como para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Nada mais havendo encerro o 

presente. Alta Floresta, 13 de março de 2020. Assinado Digitalmente 

MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000152-71.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ASSAF & ASSAF LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO PEREIRA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1000152-71.2016.8.11.0007 ASSAF & ASSAF LTDA - EPP 

CARLOS ROBERTO PEREIRA IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos 

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente acerca do decurso do prazo de suspensão, bem como para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Nada 

mais havendo encerro o presente. Alta Floresta, 13 de março de 2020. 

Assinado Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001250-52.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

I A MOREIRA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO RODRIGO THEODORO OAB - SP0168723A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. ROTTA SEMENTES - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WELLINGTON DA SILVA CARVALHAIS OAB - 821.584.521-53 

(PROCURADOR)

NILSON DE PIERI OAB - SP98457 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO INTIMAÇÃO do Procurador para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, efetue um depósito identificado referente a 

condução do oficial de justiça. O recolhimento da diligência deverá ser 

feito através do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

http://www.tjmt.jus.br, no ícone emissão de guias online – Emitir guia 

(informar o serviço) Diligência - 1º Grau - informar o número processo - 

próximo - preencher a guia com as informações do endereço a ser 

diligenciado e gerar a guia, devendo ainda juntar aos autos o comprovante 

quitado para posterior expedição do mandado.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000593-13.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CEZAR MARIO DALLA RIVA (REU)

Magistrado(s):
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ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1000593-13.2020.8.11.0007. AUTOR(A): 

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO REU: CEZAR MARIO 

DALLA RIVA Vistos. Trata-se de “Ação Civil Pública por Ato de 

Improbidade Administrativa c/c Ressarcimento de Danos ao Erário com 

Pedido Liminar de Indisponibilidade de bens” ajuizada pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de CÉZAR MÁRIO 

DALLA RIVA, todos devidamente qualificados nos autos. Aduz a Parte 

Requerente que se instaurou no âmbito da 2ª Promotoria Criminal de Alta 

Floresta, em 28/11/2018, Inquérito Civil registrado sob o SIMP nº 

004126-011/2018, visando apurar as condutas ímprobas praticadas pelo 

Requerido Cézar Mário Dalla Riva, no exercício de suas funções como 

Tabelião Interino do Cartório do 2º Ofício de Alta Floresta, fruto do envio de 

cópia integral do Procedimento Administrativo nº 4851-30.2013.811.0007 

(Código nº 109350), pela MM. Juíza de Direito Diretora do Foro da Comarca 

de Alta Floresta, em que foi proferida decisão determinando, dentre outras 

coisas, o afastamento do requerido Cézar Mário Dalla Riva das funções de 

Tabelião Interino do Cartório do 2º Ofício de Alta Floresta. Narra que o 

Requerido foi nomeado para exercer a função de Tabelião no Cartório do 

2º Ofício do Foro Extrajudicial desta comarca de Alta Floresta, com 

competência exclusiva dos Registros Civis, Pessoa Jurídica, Protestos e 

Tabelionato, por tempo indeterminado, por meio da portaria nº 010/86, 

datada de 02/01/1986, sendo considerado estável no serviço público por 

meio do Ato nº 58/89/TJ, datado de 25/08/1989. Que o Conselho Nacional 

de Justiça editou a Resolução nº 80, de 09/06/2009, declarando a 

vacância dos serviços notariais e registros cujos responsáveis não 

tenham sido investidos por meio de concurso público. Assim, por decisão 

da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, o Cartório do 

2º Ofício de Alta Floresta foi declarado VAGO e os referidos atos 

deixaram de produzir seus efeitos, restando, portanto, a condição de 

Tabelião Interino ao Requerido Cézar Mário Dalla Riva, de modo que este 

passou a responder pela serventia declarada vaga de forma interina e 

precária, à luz do disposto no artigo 3º da Resolução n. 80/2009 do 

Conselho Nacional de Justiça. Nesse ínterim, na qualidade de agente 

público (artigo 2º da Lei nº 8429/1992), o Requerido estava submetido, 

além dos preceitos constitucionais e legislativos, às normas, provimentos 

e regulamentos do Conselho Nacional de Justiça e da Corregedoria Geral 

de Justiça de Mato Grosso relativos à atividade notarial. E dentre as 

cominações legais e regulamentares, destaca-se o Provimento nº 

034/2013, editado pelo Conselho Nacional de Justiça que, por sua vez, no 

âmbito deste Estado de Mato Grosso, a matéria foi regulamentada pelo 

Provimento nº 30/2013-CGJ (disciplinou a manutenção e escrituração de 

Livro Diário Auxiliar pelos titulares de delegações e pelos responsáveis 

interinamente por delegações vagas do serviço extrajudicial de notas e de 

registro, e o depósito do valor da renda líquida excedente a 90,25% dos 

subsídios de Ministro do Supremo Tribunal Federal, além de outras 

providências), além da previsão na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça Foto Extrajudicial, nos artigos 157, § 1º, 

161, §§ 1º e 2º, 290, 354, §§§ 1º, 2º, 3º e 355, §§ 1º e 2º. Afirma que, por 

meio do Procedimento Administrativo nº 4851-30.2013.811.0007 (Código 

nº 109350), apurou-se o descumprimento pelo Requerido dos citados 

provimentos dos meses de março, abril, maio, setembro, novembro e 

dezembro de 2014 até setembro de 2016, haja vista que não repassou ao 

TJMT os valores excedentes arrecadados, superiores a 90,25% do 

subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal. Que cabia ao 

requerido, na qualidade de tabelião interino, a obrigação de apresentar 

balancete mensalmente, via sistema GIF, até o dia 10 de cada mês, à 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso para apuração 

do valor arrecadado pela Serventia, a fim de delimitar o montante 

excedente a 90,25% dos subsídios de Ministro do STF e que deveria ser 

depositado, como estabelecem os artigos 159 a 162 e 354 a 358, todos da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – Foro 

Extrajudicial. Todavia, agindo dolosamente, no exercício de função pública, 

o requerido apropriou-se indevidamente de valores que deveriam ser 

destinados ao Tribunal de Justiça, especialmente pela sua condição de 

Tabelião interino e em respeito ao Provimento nº 30/2013-CGJ, de modo 

que, além de enriquecer-se ilicitamente, também provocou prejuízo ao 

erário estadual, sendo sua conduta caracterizada como ato de 

improbidade administrativa. Alega que, de acordo com o relatório 

elaborado pela Tabeliã substituta do Requerido na serventia, apurou-se 

que ele deixou de recolher ao FUNAJURIS, no período compreendido entre 

março de 2014 a setembro de 2016, o montante de R$ 991.050,63 

(novecentos e noventa e um mil, cinquenta reais e sessenta e três 

centavos), referente aos valores excedentes ao teto remuneratório dos 

interinos. Assim, por ter a ação do Requerente ensejado em 

enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário e, ter atentado contra os princípios 

da administração pública, pugna o MPE pela CONCESSÃO, inaudita altera 

parte, de MEDIDA LIMINAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS do Requerido, 

bloqueando-se o quanto for necessário, do patrimônio do demandado, até 

perfazer o valor atualizado de R$ 1.931.112,82 (um milhão novecentos e 

trinta e um mil, cento e doze reais e oitenta e dois centavos). Com a inicial 

(ID. 29167000) foram juntados documentos via Sistema PJE. Vieram-me os 

autos conclusos. FUNDAMENTO. DECIDO. Inicialmente, consigno que é 

licita a concessão de liminar inaudita altera pars requerida na inicial, antes 

do recebimento da Ação Civil Pública, para a decretação de 

indisponibilidade de bens. Nestes termos: “ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MEDIDA CAUTELAR DE 

INDISPONIBILIDADE DE BENS. REQUISITOS. 2. A medida cautelar de 

indisponibilidade de bens pode ser concedida inaudita altera pars, antes 

mesmo do recebimento da petição inicial da ação de improbidade 

administrativa. 3. Constatados pelas instâncias ordinárias os fortes 

indícios do ato de improbidade administrativa (fumus boni iuris), é cabível a 

decretação de indisponibilidade de bens, independentemente da 

comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio ou na 

iminência de fazê-lo, pois o periculum in mora está implícito no comando 

legal (REsp 1.366.721/BA, 1ª Seção, Relator p/ acórdão Ministro Og 

Fernandes, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC, DJe 19.09.2014). 

(AgRg no AREsp 671.281/BA, Rel. Ministro OLINDO MENEZES 

(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), PRIMEIRA 

TURMA, julgado em 03/09/2015, DJe 15/09/2015)” Isso porque, conforme 

disposto no art. 37, § 4º, da Constituição Federal, os atos de improbidade 

administrativa importarão na indisponibilidade de bens e no ressarcimento 

ao erário, na forma prevista em Lei, sem prejuízo a ação penal cabível. Por 

sua vez, a Lei 8.429/92, que dispõe sobre as sanções aplicáveis em caso 

de atos de improbidade administrativa, estabelece, dentre todas as 

penalidades previstas no art. 12, o ressarcimento integral do dano 

causado. Todavia, embora tais medidas constituam penalidades que, em 

regra, deverão ser aplicadas somente em caso de condenação e ao final 

do processo judicial, não se pode olvidar que a demora na solução da lide 

poderá implicar na ineficácia ressarcitória da demanda, que também 

constitui finalidade da ação de improbidade. Como forma de garantir o 

ressarcimento do patrimônio público, a legislação permite a representação 

por medida para o sequestro ou indisponibilidade dos bens do Requerido, 

dando cumprimento a mandamento constitucional. Na Lei n. 8.492/92, a 

indisponibilidade de bens está disciplinada em seu art. 7º, cuja redação 

segue transcrita abaixo: “O art. 7º - Quando o ato de improbidade causar 

lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a 

autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao 

Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado. 

Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo 

recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou 

sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.” Note-se 

haver a jurisprudência firmada no julgamento do REsp 1366721/BA, 

submetido a sistemática dos recursos repetitivos, firmado a tese de que a 

medida cautelar de indisponibilidade de bens, no âmbito da improbidade 

administrativa, não está condicionada à comprovação de que o réu esteja 

dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que 

o periculum in mora encontra-se implícito no comando do art. 7º, caput, da 

Lei 8.429/1992 c/c art. 37, § 4º, da Constituição. Transcrevo: 

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL 

REPETITIVO. APLICAÇÃO DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 543-C 

DO CPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 

CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS DO PROMOVIDO. 

DECRETAÇÃO. REQUISITOS. EXEGESE DO ART. 7º DA LEI N. 8.429/1992, 

QUANTO AO PERICULUM IN MORA PRESUMIDO. MATÉRIA PACIFICADA 

PELA COLENDA PRIMEIRA SEÇÃO. 1. Tratam os autos de ação civil 

pública promovida pelo Ministério Público Federal contra o ora recorrido, 

em virtude de imputação de atos de improbidade administrativa (Lei n. 

8.429/1992). 2. Em questão está a exegese do art. 7º da Lei n. 8.429/1992 

e a possibilidade de o juízo decretar, cautelarmente, a indisponibilidade de 

bens do demandado quando presentes fortes indícios de responsabilidade 

pela prática de ato ímprobo que cause dano ao Erário. 3. A respeito do 
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tema, a Colenda Primeira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, ao 

julgar o Recurso Especial 1.319.515/ES, de relatoria do em. Ministro 

Napoleão Nunes Maia Filho, Relator para acórdão Ministro Mauro Campbell 

Marques (DJe 21/9/2012), reafirmou o entendimento consagrado em 

diversos precedentes (Recurso Especial 1.256.232/MG, Rel. Ministra 

Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 19/9/2013, DJe 26/9/2013; 

Recurso Especial 1.343.371/AM, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda 

Turma, julgado em 18/4/2013, DJe 10/5/2013; Agravo Regimental no 

Agravo no Recurso Especial 197.901/DF, Rel. Ministro Teori Albino 

Zavascki, Primeira Turma, julgado em 28/8/2012, DJe 6/9/2012; Agravo 

Regimental no Agravo no Recurso Especial 20.853/SP, Rel. Ministro 

Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 21/6/2012, DJe 29/6/2012; 

e Recurso Especial 1.190.846/PI, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda 

Turma, julgado em 16/12/2010, DJe 10/2/2011) de que, "(...) no comando 

do art. 7º da Lei 8.429/1992, verifica-se que a indisponibilidade dos bens é 

cabível quando o julgador entender presentes fortes indícios de 

responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao 

Erário, estando o periculum in mora implícito no referido dispositivo, 

atendendo determinação contida no art. 37, § 4º, da Constituição, segundo 

a qual 'os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos 

direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e 

o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem 

prejuízo da ação penal cabível'. O periculum in mora, em verdade, milita em 

favor da sociedade, representada pelo requerente da medida de bloqueio 

de bens, porquanto esta Corte Superior já apontou pelo entendimento 

segundo o qual, em casos de indisponibilidade patrimonial por imputação 

de conduta ímproba lesiva ao erário, esse requisito é implícito ao comando 

normativo do art. 7º da Lei n. 8.429/92. Assim, a Lei de Improbidade 

Administrativa, diante dos velozes tráfegos, ocultamento ou dilapidação 

patrimoniais, possibilitados por instrumentos tecnológicos de comunicação 

de dados que tornaria irreversível o ressarcimento ao erário e devolução 

do produto do enriquecimento ilícito por prática de ato ímprobo, buscou dar 

efetividade à norma afastando o requisito da demonstração do periculum 

in mora (art. 823 do CPC), este, intrínseco a toda medida cautelar sumária 

(art. 789 do CPC), admitindo que tal requisito seja presumido à preambular 

garantia de recuperação do patrimônio do público, da coletividade, bem 

assim do acréscimo patrimonial ilegalmente auferido". 4. Note-se que a 

compreensão acima foi confirmada pela referida Seção, por ocasião do 

julgamento do Agravo Regimental nos Embargos de Divergência no 

Recurso Especial 1.315.092/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

DJe 7/6/2013. 5. Portanto, a medida cautelar em exame, própria das ações 

regidas pela Lei de Improbidade Administrativa, não está condicionada à 

comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na 

iminência de fazê-lo, tendo em vista que o periculum in mora encontra-se 

implícito no comando legal que rege, de forma peculiar, o sistema de 

cautelaridade na ação de improbidade administrativa, sendo possível ao 

juízo que preside a referida ação, fundamentadamente, decretar a 

indisponibilidade de bens do demandado, quando presentes fortes indícios 

da prática de atos de improbidade administrativa. 6. Recursos especiais 

providos, a que restabelecida a decisão de primeiro grau, que determinou 

a indisponibilidade dos bens dos promovidos. 7. Acórdão sujeito ao regime 

do art. 543-C do CPC e do art. 8º da Resolução n. 8/2008/STJ.” (STJ, REsp 

1366721/BA, 1ª Seção, Rel. Min. Og Fernandes, J. 26/02/2014) Assim, 

uma vez que o periculum in mora não precisa ser demonstrado, pois é 

implícito à norma e milita em favor da sociedade, para a concessão da 

cautelar de indisponibilidade dos bens apenas é necessária a 

comprovação da probabilidade do direito afirmado pela parte (fumus boni 

iuris), atinente à ocorrência da conduta ilícita praticada pelo Requerido. 

Pois bem. No presente caso, flagrante está o fumus boni iuris, o qual 

autoriza a concessão da liminar de indisponibilidade dos bens do 

Requerido para ressarcimento ao erário público. Isso porque, sustenta a 

Parte Autora, em síntese, que o Requerido Cézar Mário Dalla Riva, ao 

exercer funções junto ao Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas, 

Títulos, Documentos e Protestos e Tabelionato 2º de Notas de Alta 

Floresta, deixou de realizar o devido repasse de quantias referentes aos 

valores excedentes arrecadados, superiores a 90,25% do subsídio dos 

Ministros do Supremo Tribunal Federal. Neste sentido, restou comprovada 

nos autos a qualidade de Tabelião Interino do Requerido Cézar Mário Dalla 

Riva, conforme preconizou a Magistrada Milena Ramos de Lima e S. Paro 

ao ID. 29167001, neste sentido, cumpre ressaltar que o serviço notarial e 

de registro é exercido em caráter privado por delegação do Poder Público, 

tal como preceitua a Constituição Federal no caput do artigo 236: “Art. 236. 

Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por 

delegação do poder público [...]” HÁ NOS AUTOS TAMBÉM, OFÍCIO DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO, JUNTADA NO 

ID.29167005, FLS. 57 E 58 DO MENCIONADO DOCUMENTO (id29167005), 

CERTIFICANDO QUE A SERVENTIA DO 2º OFÍCIO DE ALTA FLORESTA 

CONSTA COMO SERVENTIA VAGA, CORROBORANDO SER O 

REQUERIDO TABELIÃO INTERINO, OU SEJA, NÃO DELEGATÁRIO TITULAR 

DO SERVIÇO, NOS TERMOS DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988, 

O QUAL, POR ISSO, DEVE RECOLHER O LUCROS EXCEDENTE A 90,25% 

DO TETO DOS MINISTRO DO STF EM PROL DO FUNAJURIS DO EG. TJMT. 

De mais a mais, há vasta prova de que o Requerido indubitavelmente 

descumpriu as normas que determinam o depósito mensal ao FUNAJURIS, 

em relação ao período compreendido entre março de 2014 a setembro de 

2016, do valor da renda excedente a 90,25% do subsídio do Ministro do 

Supremo Tribunal Federal (arts. 290 e 359 da CNGCE/MT), em respeito ao 

disposto no artigo 37, XI da Constituição Federal. Tal afirmativa 

encontra-se respaldada, principalmente, no fato de que houve instauração 

de um Procedimento Administrativo nº 4851-30.2013.811.0007 (Código nº 

109350) para averiguar e dar a oportunidade ao Requerido de demonstrar 

a realização do depósito dos valores devidos e/ou oportunizar o mesmo a 

sanar este erro, todavia, o mesmo sequer prestou qualquer manifestação 

aquele Juízo. Anote-se haver sido o requerido notificado 8 (oito) vezes 

para realizar o recolhimento do valor devido, mas deixou de proceder ao 

devido recolhimento. De mais a mais, aduziu a Magistrada que “desde o 

início do ano de 2016 o referido Oficial Interino tem sido instado a recolher 

a diferença do teto remuneratório. No dia 1º de março de 2016 a Diretoria 

do Foro, no exercício do poder fiscalizatório, notificou o Sr. Cezar Mario 

Dalla Riva a fim de comprovar nos autos o depósito do valor (fl. 85-v), 

sendo certificado à fl. 86 o decurso do prazo sem manifestação. Às fls. 

165 e 168 dos autos consta a intimação do Tabelião e, mais uma vez, 

descumpriu a ordem judicial. Assim, à fl. 169 foi reiterada a intimação para 

cumprimento da ordem, sob pena de afastamento das funções e, no mês 

de dezembro de 2016, o Tabelião começou a depositar mensalmente o 

valor excedente ao teto remuneratório (fl. 183). Entretanto, no mês de 

janeiro do ano de 2017 o Oficial da Serventia vaga foi instado a recolher o 

valor retroativo ao mês de março de 2014, em cumprimento à ordem do 

CNJ e à decisão exarada pela Corregedoria-Geral da Justiça (fls. 

186/188), mas não atendeu a ordem (fls. 243 e 243v). Já em 09 de 

fevereiro de 2017 o Sr. Cezar requereu a suspensão da exigibilidade do 

depósito da verba excedente ao teto, o que foi indeferido e, por 

conseguinte, foi determinada, mais uma vez, nova intimação para 

recolhimento do valor (fls. 262/263). Como era de se esperar, não houve o 

depósito da quantia devida, consoante certidão lançada à fl. 267. À fl. 293 

consta nova intimação, sem atendimento pelo serventuário interino. Diante 

deste cenário, em 23 de março de 2017 esta Magistrada intimou 

novamente o Oficial Interino para depositar o valor da renda liquida 

excedente ao teto retroativo ao ano de 2014, sob pena de afastamento da 

função (fls. 301/302), sendo manejado recurso contra tal despacho, que 

sequer fora conhecido pelo Conselho da Magistratura (fl. 542). Após o 

retorno dos autos à Diretoria do Foro o Cartorário foi notificado para 

cumprir o despacho a fim de recolher ao FUNAJURIS o valor devido e, 

demonstrando total desrespeito aos órgãos fiscalizatórios, o Sr. Cezar 

Mario Dalla Riva não efetuou o repasse de valor e requereu, a fim de 

ganhar tempo, é obvio a reconsideração do despacho [...]” Ou seja, o 

requerido foi diversas vezes (oito vezes) notificado a fim de cumprir as 

normas que estabelecem a limitação da remuneração do interino e, NÃO 

REPASSOU O VALOR PRETÉRITO DEVIDO. Assim, entendo estar 

suficientemente demonstrada a aparência do direito alegado, no que 

pertine à prática de lesão ao erário e na pratica pelo Requerido conforme 

exposto. Destaco que, quando o ato de improbidade causar lesão ao 

patrimônio público ou enriquecimento ilícito, cabe a indisponibilidade dos 

bens do agente ímprobo, sendo destinada a garantir o resultado útil do 

processo e a futura recomposição do patrimônio público lesado, bem como 

a execução de eventual sanção pecuniária a ser imposta e qualquer outro 

encargo financeiro decorrente da condenação. Porém, saliento que essa 

indisponibilidade não poderá ser irrestrita, observando-se a limitação da 

extensão do dano, ou seja, deverá recair sobre bens que assegurem o 

integral ressarcimento do prejuízo, ou sobre o acréscimo patrimonial 

resultante do enriquecimento ilícito, conforme dispõe o art. 7º, parágrafo 

único, da Lei 8.429/1992. ANTE O EXPOSTO: 1) DEFIRO a tutela provisória 

de urgência pretendida pelo órgão ministerial e, por conseguinte, decreto a 

indisponibilidade dos bens do Requerido CEZAR MÁRIO DALLA RIVA; 1.1) 
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Assim, determino à secretaria a expedição de ofício ao cartório de 

Registro de Imóveis desta Comarca de Alta Floresta/MT, determinando a 

averbação, nas matrículas dos imóveis, da INALIENABILIDADE DOS BENS 

OU DIREITOS, porventura existentes, em nome do demandado; 1.2) seja 

oficiado à ANOREG/MT (Associação dos Notários e Registradores do 

Estado de Mato Grosso), noticiando a decretação da medida e 

requisitando informações sobre a existência de imóveis em nome do réu, 

no prazo de 48h; 1.3) seja oficiado à Junta Comercial deste Estado, 

ordenando a abstenção de quaisquer atos que impliquem na transferência 

de participação e/ou cotas em empresas comerciais de que seja o réu 

integrante como cotista ou acionista; 1.4) Oficie-se a SUSEP e a PREVIC 

para que informem se existente plano de previdência complementar em 

nome do réu, no prazo de 48h; 1.5) Oficie-se ao INDEA/MT para que 

informe se existem animais registrados em nome do requerido ou seu 

cônjuge, no prazo de 48h. Ademais, insiro restrições de alienação dos 

veículos do requerido, por intermédio do sistema RENAJUD; procedendo, 

ainda, o bloqueio dos ativos financeiros, mediante o sistema BACENJUD e, 

promovo a realização de buscas junto à Receita Federal (INFOJUD), a fim 

de que forneça cópia da última DECLARAÇÃO DE BENS E RENDIMENTOS 

do acionado; Consigno, por fim, que, o BLOQUEIO via Sistema BACENJUD 

realizar-se-á no montante de R$ 1.931.112,82 (um milhão novecentos e 

trinta e um mil, cento e doze reais e dois centavos) e que o bloqueio em 

dinheiro terá preferência sobre as demais garantias ao erário. 2) Após o 

cumprimento das medidas de constrição, notifique-se o requerido para, na 

forma do art. 17, § 7º, da Lei 8.429/92, apresentar manifestação por 

escrito, dentro do prazo de 15 (quinze) dias. 3) A seguir, dê-se vista dos 

autos ao do Ministério Público, para manifestar, no prazo de 05 (cinco) 

dias. 4) Após, venham-me os autos conclusos para o cumprimento do § 8° 

da Lei n.° 8.429/92. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta 

Floresta/MT, 13 de março de 2020. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA 

MARQUEZINI Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001212-74.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

D. AZEVEDO OLIVEIRA ANALISES CLINICAS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOCELI APARECIDA MILCZUK (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1001212-74.2019.8.11.0007. 

EXEQUENTE: D. AZEVEDO OLIVEIRA ANALISES CLINICAS - ME 

EXECUTADO: JOCELI APARECIDA MILCZUK Vistos. Trata-se de Ação 

Monitória ajuizada por D. AZEVEDO OLIVEIRA ANÁLISES CLÍNICAS em 

desfavor de JOCELI APARECIDA MILCZUK. Entre um ato e outro, as partes 

peticionaram conjuntamente (ID. 29980638), noticiando a realização de 

acordo, requerendo a sua homologação com o escopo de dar fim ao 

processo. Após, os autos vieram-me conclusos para sentença. 

FUNDAMENTO. DECIDO. Homologo para que produza os seus jurídicos e 

legais efeitos o acordo celebrado entre as partes (ID. 29980638), o que 

faço com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, III, b, do Código 

de Processo Civil. As custas processuais serão pagas pela parte Autora 

e os honorários advocatícios conforme o acordo entabulado. Após o 

trânsito em julgado, deem-se as baixas necessárias, observando-se as 

formalidades legais. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 13 de maio de 2020. 

ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Comarca de Barra do Garças

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 307527 Nr: 6517-65.2019.811.0004

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Edinaldo de Castro e Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RÓGERIO HARA - OAB:23.628

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 13.Diante do exposto, com fundamento na Instrução Normativa SCA 

2/2011 – Versão 4 e no Parágrafo Único do art. 17, da Lei n 4547/82, julgo 

parcialmente procedente o pedido do requerente para DEFERIR a 

restituição das Custas Judiciais recolhidas indevidamente por meio da guia 

nº 89825.302.05.2019-0, no valor de R$ 367,99 (trezentos e sessenta e 

sete reais noventa e nove centavos) e INDEFERIR o pedido de restituição 

da Taxa Judiciária.14.A restituição das custas deverá ser efetivada por 

depósito em favor do advogado do requerente, ROGÉRIO HARA, OAB/MT 

23628, CPF nº 591.037.601-20, e-mail: hara.advocacia@gmail.com, 

residente e domiciliado na Rua Diamantino, nº 2610, Bairro: BNH, cidade de 

Barra do Garças/MT, na conta corrente nº 113000-5, agência nº 571-1, 

Banco do Brasil S/A, de titularidade do beneficiário. 15.REMETAM-SE os 

documentos necessários por meio de Ofício pelo sistema CIA - Controle de 

Informações Administrativas - ao Departamento de Controle e 

Arrecadação – DCA/TJMT, para as providências quanto ao 

processamento da restituição e autorização do ordenador de despesas. 

16.Depois de comprovada a restituição, certifique-se e arquivem-se os 

autos.17.PUBLIQUE-SE. INTIME-SE.18.CUMPRA-SE.

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania

Informação

SOLICITAÇÃO DE COMPARECIMENTO Nº: 306294

Numeração Única: 5057-43.2019.8.11.0004

Unidade de origem: Barra do Garças

Tipo de ação: Processual

Requerente: Gilciléia Barbosa de Castro

Advogado(s): Nilvanda Neres de Jesus - OAB 25212-MT

Requerido: Mikio Kushida

Advogado(s): Alessandra Ferreira - OAB 7402-MT

Srs Advogados:

Solicito que Vossa(s) Senhoria(s), juntamente com as partes sob o seu 

patrocínio, compareça(m) no CEJUSC Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania de Barra do Garças para participar(em) da sessão de 

conciliação/mediação agendada para o dia, horário e local informados abaixo:

Data: 27/03/2020 às 15:30

Endereço: Rua Francisco Lira, 1051, Jardim Sena Marques - CEP.: 78600-000

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 27957 Nr: 303-54.2002.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leal & Silva Representações Ltda, Francisco 

Antônio Capitão Leal e Silva, Luiz Carlos Dadalto, Carmem Beatriz Capitão 

Leal & Silva Dadalto, Vianei Bove Capitão Leal e Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Carlos de Barcelos - 

OAB:MT 7.597-B, Firmino Gomes Barcelos - OAB:MT4.770-B, Louise 

Rainer Pereira Gionedis - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arlete Alves do Nascimento 

- OAB:MT 14.024, Humberto Alves do Nascimento - OAB:MT 14.040, 

Raul Darci Dolzan - OAB:MT 2.496-B

 VISTOS.

1. DEFIRO pedido retro.

2. EXPEÇA-SE mandado de penhora e avaliação do veículo indicado à fl. 

271/272, a ser cumprido pelo oficial de justiça, de tudo lavrando-se auto, 

com intimação do Executado, na forma do art. 841, §§1º e 2º, CPC/2015.

3. O bem apreendido deverá ser depositado com pessoa indicada pelo 

Requerente, haja vista a inexistência de depósito público nesta Comarca. 

Não havendo pessoa indicada como depositária, o bem será guardado em 

algum depósito particular, sob as expensas do Requerente.

4. Caso o Oficial de Justiça não localize os veículos ou informe o 

Executado que já o vendeu, DETERMINO a intimação deste último para que 

apresente, no prazo de 5 (cinco) dias, o comprovante referente a venda 

do bem, sob pena de aplicação de multa nos termos do art. 774, do 
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CPC/2015.

5. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 182028 Nr: 3820-47.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Diorje Alves de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Valdivino Marques Moraes, Espólio 

de Ilda Segurado dos Santos Araújo, Silda dos Santos Morais, Dilma dos 

Santos Morais, Dilson dos Santos Morais, João Batista de Jesus, João 

Batista de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aridaque Luís Neto - OAB:MT 

3.252, Herica Christiana Martins Cardoso - OAB:MT 13.327, Josias 

Alves Vitor Trindade - OAB:MT 16.506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOÃO BATISTA DE JESUS, brasileiro(a), 

Telefone 66 3405-6953. atualmente em local incerto e não sabido

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

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

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

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

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: EXCELENTISSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO 

DA 1° VARA CIVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS – MT Autos 

N°. 3820-47.2014.811.0004 Código N°. 182028 DIORJE ALVES FREITA, 

devidamente qualificado nos autos, vem mui respeitosamente à presença 

de Vossa Excelência, por meio de seu advogado que esta subscreve em 

face de ESPOLIO DE VALDIVINO MARQUES MORAES, diante da intimação 

nos autos fornecer resumo da inicial para fins de citação por edital, é o 

resumo: DOS FATOS O Autor foi vitima de um acidente de transito aonde 

viera a colidir com um animal bovino de propriedade do Sr. Valdivino 

Marques, que à época do fato ainda era vivo, animal esse que 

atravessara a rodovia BR 070 no KM 13, sendo que o acidente ocorrera 

no dia 25/07/2013 às 19h20min. Conforme relatório medico anexo aos 

autos, o Autor deu entrada no Hospital Municipal de Barra do Garças – MT 

no dia 25/07/2013, apresentando “fratura de costelas e ferimento 

profundo em hemitoras direito, apresentando hemopneumotorax. Foi 

submetido a drenagem torácica deste lado. Teve boa evolução, recebendo 

alta hospitalar em 06/08/2013. Entretanto, ainda se encontra em 

acompanhamento no ambulatório de cirurgia geral e na fisioterapia 

respiratória”. Acontece que, o Autor já havia ajuizado ação perante o 

Juizado Especial Cível da Comarca de Barra do Garças-MT, mas, no 

entanto, antes que a citação valida do Requerido viesse a ocorrer, o 

mesmo viera a falecer e consequente a isso, o MM. Juiz titular da Vara 

Especializada dos Juizados Especiais extinguiu o processo sem 

julgamento do mérito, diante da complexidade da causa e da necessidade 

do chamamento ao processo da Viúva do Requerido Valdivino Marques e 

demais herdeiros do de cujus, para compor o pólo passivo da demanda. 

DO DANO MATERIAL No Capitulo intitulado “Dos Direitos e deveres 

individuais e coletivos”, mais precisamente em seu Art. 5°. Inc.X. a Carta 

Magna de 1988 disciplina que são invioláveis a honra, a intimidade e a vida 

privada do cidadão, sendo garantido a este o direito a indenização pelo 

dano material e moral decorrente de sua violação. O acidente que 

envolveu o Autor causou-lhe sérios prejuízos, abalando seriamente a sua 

saúde, como dito acima, na narrativa dos fatos. Diante disso, o Autor esta 

tendo que arcar com as seguintes despesas abaixo discriminadas: 

*Despesas com medicamentos: R$ 336,91 (recibo em anexo); *Despesas 

com a motocicleta: R$ 1957,50 (orçamento em anexo); *Despesas com a 

prótese dentaria: R$ 700,00 (orçamento em anexo). *Total de gastos: R$ 

2994,41 (dois mil novecentos e noventa e quatro reais e quarenta e um 

centavos). Diante disso, o Art. 186 do Código Civil de 2002, dispõe que 

aquele que causar a outrem por ato ou omissão sua, negligencia ou ações 

imprudentes e impericiosas, violando direitos e causando dano a outrem, 

ou a sua moral, comete ato ilícito. Sendo que o art. 927 do mesmo Estatuto 

Civilista vem complementar tal dispositivo asseverando que, aquele que 

causar dano a outrem por ato ilícito esta obrigado a repará-lo. Assim, só a 

titulo de danos materiais, como Vossa Excelência de observar, deve o 

Espolio do Sr. Valdivino Marques ser condenado ao importe de R$ 

2.994,41 (dois mil novecentos e noventa e quatro reais e quarenta e um 

centavos). DO DANO MORAL O acidente envolvendo o Autor, causado 

pelo animal de propriedade do Réu que a época estava vivo, expôs o autor 

a uma serie de situações constrangedoras. Primeiramente, não temos 

nenhum indicio de que a época o Sr. Valdivino Marques procurasse o 

Autor e se comprometesse a ajudá-lo nas despesas com o tratamento. Em 

segundo lugar, como é do conhecimento de Vossa Excelência só o 

desgaste físico e psicológico que uma pessoa tem ao ficar doente vitima 

de um acidente que lhe causa serias lesões como foi esse envolvendo o 

Autor é algo muito sofrido e angustiante, ainda mais quando não se tem 

condições de arcar com um plano de saúde particular tendo que se ver a 

mercê do atendimento do SUS. Desta forma a conduta do Sr. Valdivino 

Marques a época dos fatos se enquadra perfeitamente nos Arts. 186 e 

927 e 936 do Código Civil, alem como dito no capitulo anterior, se amolda 

perfeitamente também no instituto dos danos morais. No que diz respeito 

aos danos morais o Sr. Valdivino por ter agido de forma impericiosa e 

imprudente já que devia ter zelado e vigiado pelo animal que lhe pertencia 

neste ato representado pelo seu Espolio devera ser condenado ao importe 

de R$ 25.965.59 (vinte e cinco mil novecentos e sessenta e cinco reais e 

cinqüenta e nove centavos). DOS PEDIDOS Ante exposto requer de 

Vossa Excelência: a) Que sejam concedidos ao Autor os benefícios da 

gratuidade da justiça, uma vez que o requerente é pessoa pobre e, 

atualmente, não tem condições de arcar com às custas processuais e 

honorários advocatícios, sem prejuízo de seu sustento e o de sua família; 

b) Que sejam julgados totalmente procedentes os pedidos formulados pelo 

Autor, no sentido de que o Espolio do Sr. Valdivino Marques seja 

condenado ao pagamento a títulos de danos materiais no valor de R$ 

2.994,41 (dois mil novecentos e noventa e quatro reais e quarenta e um 

centavos) e a titulo de danos morais no importe de R$ 25.965,59 (vinte e 

cinco mil reais novecentos e noventa e cinco reais e cinqüenta e nove 

centavos); c) Que seja notificado a Agrodefesa de Barra do Garças – MT, 

para que a mesma possa apresentar nos autos as marcas que o Sr. 

Valdivino Marques possuirá enquanto estava com vida e que estão 

registradas junto ao referido órgão, para que assim as testemunhas 

arroladas em tempo oportuno possam fazer o reconhecimento da marca 

do animal causador do dano. d) A citação da Representante do Espolio do 

de cujus a Srª. Ilda Segurado dos Santos e demais herdeiros para 

querendo apresentar defesa no prazo legal sob pena de revelia; e) A 

condenação do Requerido ao pagamento das custas processuais e 

honorárias advocatícios a serem fixados por Vossa Excelência: Da-se a 

causa o valor de R$ 29.960,00 (vinte e nove mil novecentos e sessenta 

reais).

Despacho/Decisão: VISTOS.1. Cuida-se de ação indenizatória ajuizada por 

DIORJE ALVES DE FREITAS em face de ESPÓLIO DE VALDIVINO 

MARQUES MORAES, alegadamente representado por ILDA SEGURADO 

DOS SANTOS. Funda-se a causa de pedir em colisão com animal bovino 

pertencente ao falecido, que supostamente causou ao requerente danos 

materiais e morais. Com a petição inicial, vieram os documentos de 

fls.17/38.2. Por meio da Defensoria Pública, a senhora ILDA SEGURADO 

DOS SANTOS manifestou-se às fls. 42/43 arguindo sua ilegitimidade 

passiva diante do encerramento do inventário do de cujus. Junta os 

documentos de fls. 60/63.3. A decisão de fls. 77/78 pontuou a existência 

de responsabilidade da viúva meeira, considerando que detém a 

propriedade de cinquenta por cento do patrimônio do falecido a título de 

meação, devendo eventual condenação limitar-se ao montante da meação. 

Oportunizou-se a inclusão dos demais herdeiros no polo passivo da 

ação.4. A parte Autora então emendou a petição inicial à fl. 79 e incluiu no 

polo passivo os herdeiros SILDA DOS SANTOS MORAIS, DILMA DOS 

SANTOS MORAIS, DILSON DOS SANTOS MORAIS E JOÃO BATISTA DE 

JESUS.5. SILDA DOS SANTOS MORAIS, DILMA DOS SANTOS MORAIS e 

DILSON DOS SANTOS MORAIS, devidamente citados (fl. 83) apresentaram 

contestação às fls. 84/87 alegando em síntese que o gado responsável 

pelo acidente não pertencia ao de cujus. Juntaram os documentos de fls. 

91/92. O Requerente apresentou impugnação à contestação às fls. 

97/99.6. Ante a falta de citação do herdeiro JOÃO BATISTA DE JESUS, o 

feito foi chamado à ordem (fl. 100), determinando-se ao Autor que 

procedesse com a sua citação. Após diversas tentativas infrutíferas, o 

Demandante requer a citação por edital do herdeiro à fl. 138.7. É O 

RELATÓRIO. DECIDO.8. Tendo em vista as frustradas tentativas de citação 

do Requerido JOÃO BATISTA DE JESUS (fls. 109/136), e ainda que a 
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busca no sistema SIEL também restou infrutífera, DEFIRO o pedido de 

citação por edital de JOÃO BATISTA DE JESUS, com prazo de 30 (trinta) 

dias, nos termos do art. 246, IV c/c art. 256, II, do CPC/2015.9. Decorrido 

prazo para defesa, sem apresentação de contestação, desde já DECRETO 

a sua revelia e NOMEIO a Defensoria Pública desta Comarca como 

Curador Especial para contestar a ação no prazo legal.10. RETIFIQUE-SE a 

capa dos autos e o sistema Apolo para que conste no polo passivo da 

ação os herdeiros ILDA SEGURADO DOS SANTOS, SILDA DOS SANTOS 

MORAIS, DILMA DOS SANTOS MORAIS, DILSON DOS SANTOS MORAIS e 

JOÃO BATISTA DE JESUS.11. Cumpridas todas as determinações 

narradas acima, voltem-me conclusos para saneamento.12. Expeça-se o 

necessário. Intime-se. Cumpra-se.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Agemiro Batista Arantes 

Neto, digitei.

Barra do Garças, 12 de março de 2020

Vanessa Faria de Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 302185 Nr: 3495-96.2019.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Yamaha Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOTONAUTIC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ AUGUSTO DE REZENDE 

JUNIOR - OAB:19.339-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que o endereço da consulta de fls. 55/57 é idêntico ao 

endereço constante na peça inaugural, INTIME-SE o Requerente para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 320020 Nr: 13067-76.2019.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Yamaha Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luzeni Ferreira Basto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:18733/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça, no valor de R$ 18,00 ( dezoito reais), quantia esta que deverá ser 

recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emitir 

Guia>Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito nos 

autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 229780 Nr: 8931-41.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulinelli Ribeiro Simões

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

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do despacho proferido nos autos, impulsiono o feito e 

procedo a intimação da parte autora para que cumpra o despacho de fls. 

155, item 04, a seguir transcrito: " quanto ao Requerido JOSE BELMIRO 

SIMÕES, INTIME-SE a Requerente para que promova a citação do mesmo, 

no prazo de 15 (quinze) dias."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 232954 Nr: 11177-10.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Araxingu-Coop. de Créd. de Livre Admissão de 

Assoc. do Araguaia e Xingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATACADISTA ATLÂNTICO COMÉRCIO DE 

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA ME (nome fantasia ATACADISTA 

ATLÂNTICO), Maurandir Rodrigues dos Passos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça, no valor de R$ 18,00 ( dezoito reais), quantia esta que deverá ser 

recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emitir 

Guia>Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito nos 

autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 236646 Nr: 13901-84.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcio Vorico da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBM Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543, Lais Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:MT 8184-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte REQUERIDA, MBM SEGURADORA S/A, 

para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no importe de R$ 562,52 (quinhentos e sessenta e dois reais 

e cinquenta e dois centavos), a que foi condenado nos termos da r. 

Sentença. Referido Valor deverá ser recolhido de forma separada, sendo 

R$ 303,21(trezentos e três reais e vinte um centavos), referente às 

custas, e R$ 149,12 (cento e quarenta e nove reais e doze centavos), 

referente a taxa, e o ainda valor correspondente a R$ 110,19 (cento e dez 

reais e dezenove centavos) ao Cartório Distribuidor não oficializado desta 

Comarca, mediante depósito bancário na Conta corrente nº 52.600-2, 

Agência 7140-4, Banco do Brasil S/A, em nome de Cartório Distribuidor 

não oficializado de Barra do Garças/MT, CNPJ 14.952.873/0001-09. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra 

de endereço do seu navegador de internet o l ink: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar no item 11 (Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o número único do 

processo, marcar as caixas dos itens custas e taxa, preencher os 

valores correspondentes, e após, digitar o CPF do pagante. O sistema irá 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum desta Comarca, 

sendo endereçado a Central de Arrecadação e Arquivamento. 

Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 266229 Nr: 16906-80.2017.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Negreiro Neris

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

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543, Lais Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Cesar Zandonadi - 
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OAB:MT/5.736/O

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte REQUERIDA, SEGURADORA LÍDER S/A, 

para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no importe de R$ 562,52 (quinhentos e sessenta e dois reais 

e cinquenta e dois centavos), a que foi condenado nos termos da r. 

Sentença. Referido Valor deverá ser recolhido de forma separada, sendo 

R$ 303,21(trezentos e três reais e vinte um centavos), referente às 

custas, e R$ 149,12 (cento e quarenta e nove reais e doze centavos), 

referente a taxa, e o ainda valor correspondente a R$ 110,19 (cento e dez 

reais e dezenove centavos) ao Cartório Distribuidor não oficializado desta 

Comarca, mediante depósito bancário na Conta corrente nº 52.600-2, 

Agência 7140-4, Banco do Brasil S/A, em nome de Cartório Distribuidor 

não oficializado de Barra do Garças/MT, CNPJ 14.952.873/0001-09. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra 

de endereço do seu navegador de internet o l ink: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar no item 11 (Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o número único do 

processo, marcar as caixas dos itens custas e taxa, preencher os 

valores correspondentes, e após, digitar o CPF do pagante. O sistema irá 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum desta Comarca, 

sendo endereçado a Central de Arrecadação e Arquivamento. 

Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 286594 Nr: 10968-70.2018.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZOOTEX AGUA BOA COMERCIO DE 

PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA-EPP, LAURA CRISTINA MARCONI

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

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – EDITAL DE CITAÇÃO

Nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos para o autor retirar o 

edital na Secretaria, no prazo de 15 dias para a sua devida publicação: 

“Art. 1.219. Expedido o edital, em se tratando de justiça gratuita, remetê-lo 

ao Diário da Justiça Eletrônico para publicação. Sendo o edital extraído de 

processos com custas judiciais, este deverá ser entregue à parte 

interessada, para publicação, mediante recibo nos autos.

 Parágrafo único. Nas comarcas onde não houver interligação que 

possibilite a intimação pelo Diário da Justiça Eletrônico, deverá tal edital ser 

enviado pelo correio, por carta registrada, com aviso de recebimento (AR).

 Publicação de Edital

 Art. 1.220. Passados 02 (dois) meses da entrega dos editais à parte, para 

publicação, intimá-la para apresentar o comprovante da publicação no 

prazo de 10 (dez) dias. Não o fazendo, intime-a pessoalmente, sob pena 

de extinção do processo.”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 296349 Nr: 392-81.2019.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mohamad Mahmud

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Giselda da Silva Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO CANDIDO DO 

NASCIMENTO RODRIGUES - OAB:46858/go

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vinicius de Oliveira Ribeiro - 

OAB:13.777/A-MT

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – COBRANÇA DOS AUTOS

Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) 

Ricardo Pereira de Souza OAB /GO 42.565 , para que devolva os autos 

acima epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão 

dos mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor 

judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de devolução de 

autos em carga, providenciando a cobrança mensal por meio de intimação 

pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, 

para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa”.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 299889 Nr: 2262-64.2019.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mauri Amarante

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Salvador Gomes Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andreia Oliveira Mendonça - 

OAB:MT 17.086

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SALVADOR GOMES PEREIRA, 

brasileiro(a), solteiro(a), comerciante. atualmente em local incerto e não 

sabido

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

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

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

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

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA 1 

VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS, ESTADO DE MATO 

GROSSO processo - 299889 MAURI AMARANTE, brasileiro, aposentado, 

Carteira de Identidade n. 4.253.824-8-SSP-MT e CPF n. 643.596.629-04, 

residente e domiciliado na Avenida Salomé José Rodrigues, n. 1212, Bairro 

Centro, nesta cidade de Barra do Garças-MT, por intermédio de sua 

advogada que ao final assina, vem à presença de Vossa Excelência, 

propor a presente AÇÃO DE USUCAPIÃO ORDINÁRIO – DIREITO DE 

PROPRIEDADE – DIREITO CIVIL Em face de SALVADOR GOMES PEREIRA, 

brasileiro, solteiro, comerciante, residente e domiciliado na Rua São 

Benedito, s/n, nesta cidade de Barra do Garças-MT, em face dos fatos e 

fundamentos a seguir expostos. DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA O Autor 

requer à concessão do benefício da assistência judiciária, em face de seu 

estado de pobreza, nos termos da Lei n. 1.060/50; DA INEXISTÊNCIA DE 

E-MAIL A Parte Autora informou não possuir endereço eletrônico, 

destarte, não há infringência ao inciso II, na forma do § 3º do art. 319 do 

Código de Processo Civil. DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO O 

Requerente pleiteia, com fulcro no art. 319, inciso VII, do Diploma Adjetivo, 

que seja realizada audiência de autocomposição, comprometendo-se a 

comparecer na referida assentada. DOS FATOS O Requerente é o legítimo 

possuidor do imóvel, situado na Rua do Orvalho, Lote 02, quadra 07, no 

loteamento Jardim Nova Barra, na cidade de Barra do Garças-MT, 

Matrícula n. 15.779, desde o ano de 2014, totalizando mais de 05 (cinco) 

anos e desde então, o Requerente vem se responsabilizando pela limpeza 

do imóvel, plantando arvores frutíferas no local e cuidando com afinco. O 

Autor, vem mantendo a posse de forma mansa e pacífica, contínua, sem 

interrupção e nem oposição, com "animus domini”. O Requerente MAURI 

AMARANTE, adquiriu o imóvel, da pessoa de APARECIDO VICENTE DE 

SOUZA, que a seu turno, o adquiriu de CELINO PEREIRA DOS SANTOS, 

desde 21 de julho de 2001, totalizando um prazo de aproximadamente 18 

(dezoito) anos, sem oposição e nem interrupção de terceiros. Vale ainda 

mencionar que o Sr. CELINO PEREIRA DOS SANTOS, adquiriu o imóvel de 

SALVADOR GOMES PEREIRA, aproximadamente em 1990, não se 

recordando bem o ano. Ocorre que o bem foi adquirido por meio de 

avença verbal, posto que à época pouco se utilizava do instrumento 

denominado contrato escrito, sem se olvidar que, os compradores e 

vendedores do bem, por serem pessoas simples, humildes e de parcas 

leituras, sequer tinham conhecimento sobre a existência de tal objeto. E 

muitos menos possuem condições financeiras de Escriturar e Registrar um 

Imóvel. A posse do autor nunca foi molestada ou ameaçada por terceiros, 
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e agora se vê na necessidade de documentar seu imóvel. Por assim dizer, 

já que o imóvel adquirido ficava em uma região de baixíssimo valor; que os 

custos da escrituração e registro eram demasiadamente elevados, as 

“transmissões do domínio” eram feitas mediante a simples “tradição” do 

bem, contra a entrega do valor ajustado entre vendedor e comprador, o 

que de verdade se consubstanciou no caso em tela. Nesse mister, com 

muita peleja e, combatendo incansavelmente o Requerente, como se 

proprietário fosse, implementando, aos poucos, detidamente, algumas 

melhorias úteis e necessárias no referido imóvel, com a nítida intenção de 

preservar seu caráter social e econômico, inclusive o lote encontra-se 

todo limpo e cercado, com diversas plantações, porém, agora o autor está 

construindo no imóvel uma casa para morar com a família. Importante 

assinalar, ainda que, o Requerente sempre foi tido e havido como 

proprietário do bem usucapiendo, sempre se mantendo no exercício de 

fato de um dos direitos inerentes à propriedade. Cumpre observar, o Autor 

jamais sofreu qualquer tipo de contestação ou impugnação por parte de 

quem quer que seja, sendo a sua posse, portanto, continua, mansa, 

pacífica, e ininterrupta por mais de 10 (dez) anos, limpando, zelando pelo 

bem. E mais, Para os efeitos legais, é permitido unir sua posse à do 

antecessor. Por tais razões, o Requerente deseja e necessita regularizar 

legalmente o imóvel, pois não possui, ainda, o título de domínio, objeto 

garantidor do direito de propriedade em caráter substancial e definitivo. DA 

CARACTERIZAÇÃO DO IMÓVEL O Autor, como já mencionado, possuem 

de forma mansa, pacífica e ininterrupta com ânimo de donos, há mais de 

10 (dez) anos, a posse do imóvel descrito na matrícula n. 15.779, do 

Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Garças. O imóvel usucapiendo 

tem os seguintes limites e confrontações: Frente do imóvel para a Rua do 

Orvalho, medindo 15 metros; Lado direito para o Lote 03, medindo 30,00 

metros; Lado esquerdo para o Lote 01, medindo 30,00 metros; Fundos 

para o Lote 25, medindo 15 metros. Mapa e Memorial Descritivo: É requisito 

para a abertura de Matrícula de imóvel urbano, a prévia existência de 

Mapa e Memorial descritivo; todavia, os Autores, apresentam anexo os 

mesmos, de modo a atender os preceptivos legais. DOS CONFINANTES O 

imóvel possui os seguintes confrontantes: LADO ESQUERDO: Proprietário 

- SALVADOR GOMES PEREIRA LADO DIREITO: Proprietário – HASHIM 

TEMER HALIL FUNDOS : Proprietário – IVANA SALETE ROSIN PAULETTI

Despacho/Decisão: 8.Consoante o exposto, DEFIRO pedido de citação por 

edital do Requerido. 9.Decorrido o prazo para defesa, sem apresentação 

de contestação, desde já DECRETO a sua revelia e NOMEIO a Defensoria 

Pública desta Comarca como Curador Especial para contestar a ação no 

prazo legal.10.Ademais, INTIME-SE a parte Autora para fornecer os dados 

necessários para a citação dos confinantes, no prazo de 15 (quinze) 

dias.11.CERTIFIQUE-SE a secretaria quanto à publicação do edital de 

citação de eventuais interessados ausentes, incertos e 

desconhecidos.12.CUMPRA-SE o item 3, da decisão de fls. 43.13.Após, 

voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Agemiro Batista Arantes 

Neto, digitei.

Barra do Garças, 12 de março de 2020

Vanessa Faria de Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 329554 Nr: 2658-07.2020.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Luzia de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Aparecida Moraes da Silva, Erivani Alves 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Carlos de Oliveira - 

OAB:28022/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – RESUMO DA INICIAL - EDITAL DE 

CITAÇÃO

Nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos e procedo a 

intimação da parte autora para que apresente nos autos o resumo da 

inicial, no prazo de 15 dias, para posterior expedição de edital de citação. 

Informo que a parte autora poderá encaminhar o resumo para o e-mail da 

Secretaria, qual seja: bg.1civel@tjmt.jus.br. “Art. 1.218. Ressalvado 

requerimento da parte, os editais serão expedidos por extrato, contendo 

os requisitos obrigatórios, além de cabeçalho destacado com a finalidade 

do ato (citação, intimação) e o nome do seu destinatário.

 § 1º Nos editais de citação e daqueles para conhecimentos de terceiros, 

o seu resumo será solicitado à parte interessada, que deverá apresentá-lo 

no prazo de 15 (quinze) dias. Não sendo fornecido, os documentos serão 

expedidos com a transcrição integral da petição inicial, após consulta ao 

Juiz.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 324203 Nr: 15099-54.2019.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jacqueline Rodrigues Ecke

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Carlos Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Sousa Setuba 

Milhomem - OAB:23.325B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA POR FALTA DE CITAÇÃO EM TEMPO 

HÁBIL

Nos termos do artigo 334 CPC e 394 da CNGC, e considerando que não 

haverá tempo hábil de 20 dias para a citação do requerido antes da 

audiência aprazada, remeto os autos conclusos para deliberações: “ Art. 

334. Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o 

caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de 

conciliação ou de mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, 

devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência.”

Art. 394. Na expedição de cartas precatórias para realização de atos 

processuais com data marcada, recomenda-se aos Juízes Deprecantes 

seja esta fixada com razoável espaço de tempo, assim entendendo, nos 

casos sem urgência, um prazo mínimo de 60 (sessenta) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 177042 Nr: 11190-14.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilson Souza da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:RO 4.937

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Herica Christiana Martins 

Cardoso - OAB:MT 13.327, MAURICIO COSTA BARBOSA - 

OAB:19.457/MT

 Nos termos do despacho proferido nos autos, procedo a intimação das 

partes para se manifestarem acerca do laudo de avaliação de fls. 160/163 

no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27957 Nr: 303-54.2002.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leal & Silva Representações Ltda, Francisco 

Antônio Capitão Leal e Silva, Luiz Carlos Dadalto, Carmem Beatriz Capitão 

Leal & Silva Dadalto, Vianei Bove Capitão Leal e Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Carlos de Barcelos - 

OAB:MT 7.597-B, Firmino Gomes Barcelos - OAB:MT4.770-B, Louise 

Rainer Pereira Gionedis - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arlete Alves do Nascimento 

- OAB:MT 14.024, Humberto Alves do Nascimento - OAB:MT 14.040, 

Raul Darci Dolzan - OAB:MT 2.496-B

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça, no valor de R$ 54,00 ( cinquenta e quatro reais), quantia esta que 

deverá ser recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, através de 
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Serviços>Guias>Emitir Guia>Diligência, apresentando cópia do 

comprovante de depósito nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a 

partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65993 Nr: 8855-66.2006.811.0004

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Espólio de Helena Moreira Ferreira, Marlei Moreira 

Ferreira Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nicéias Gomes Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula André Da Mata - 

OAB:Oab/MT 10.521, Ana Paula Monção Oliveira - OAB:MT 9.030, 

Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz Ricardo Barros - 

OAB:21990-PB, Edson Azolini - OAB:MT 3094, Rafael Beraldo Barros 

- OAB:MT 12.970

 IMPULSIONAMENTO – AVERBAÇÃO DO TERMO DE PENHORA

Nos termos do despacho proferido nos autos e do artigo 844 do CPC, 

procedo a intimação da parte autora para comparecer na Secretaria e 

retirar o termo de penhora expedido nos autos, no prazo de 10 dias, para 

averbação do mesmo no cartório e posterior juntada da matrícula 

averbada nos autos: "Art. 844. Para presunção absoluta de conhecimento 

por terceiros, cabe ao exequente providenciar a averbação do arresto ou 

da penhora no registro competente, mediante apresentação de cópia do 

auto ou do termo, independentemente de mandado judicial."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70357 Nr: 3760-21.2007.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anivaldo Bisinoto Arduini, Maria Ivone Arduine 

Sales, Anivaldo Bisinoto Arduini, Maria Aparecida Arduine, Alzira Arduine, 

Maria Catarina Arduine

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT 19.081-A, Louise Rainer Pereira Gionedis - 

OAB:MT 16.691-A, Sérvio Túlio de Barcelos - OAB:OAB/MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Ferreira - 

OAB:MT 7.402

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado fora devolvido na secretaria com diligência parcial ou totalmente 

infrutífera, ou seja, sem a prática de todos os atos.

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95512 Nr: 420-64.2010.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Celedônio Xavier, Lilian Regina Xavier, Ana 

Paula Goellner, Jamile Goellner Zambardino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. M. Rosa & Duarte Ltda, José Martins Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Monção Oliveira - 

OAB:MT 9.030, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734, Wilma 

Alves da Silva - OAB:MT 17.383

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Mendonça Marques 

- OAB:MT 1.460-A

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado fora devolvido na secretaria com diligência parcial ou totalmente 

infrutífera, ou seja, sem a prática de todos os atos.

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 159521 Nr: 12526-24.2011.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Walter Coelho de Figueiredo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Barbosa da Silveira, Nair Toshiko 

Koguchi da Silveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Rafael Zílio Renofio - 

OAB:SP 225.281, Ramon Fonseca Carvalho - OAB:MT 16.969

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILIAN JOSÉ DOS SANTOS - 

OAB:3.110-GO, Willian José dos Santos - OAB:3110/GO

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, e considerando o pedido retro, 

impulsiono o feito para que seja intimada a parte requerente, via matéria de 

imprensa, para que apresente planilha atualizada do débito, em 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 836 Nr: 603-26.1996.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Rural de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Leonel de Melo, JOÃO ROBERTO DA 

SILVA, Cipriano de Carvalho Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A, Daniel Victor Farias Castro. - OAB:17.609, Jefferson 

Weiss - OAB:17.628, Vanessa Rocha de Oliveira - OAB:18.714-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - LEILÃO

Cumprindo determinação judicial e conforme legislação em vigor, 

impulsiono estes feito para realização do leilão do bem penhorado (fl. 57, 

sendo assim, considerando que não haverá tempo hábil para cumprimento 

do leião em 01/04/2020, redesigno o mesmo para o dia 04/05/2020, às 

14:00 (horário oficial de Mato Grosso) para o primeiro lance e, em não 

havendo licitantes, fica desde já, designado o dia 11/05/2020 às 14:00 

(horário oficial de Mato Grosso), para sua efetivação. Ijnformo que o leilão 

será realizado pelo oficial de justiça plantonista do dia, no átrio do Fórum.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 329011 Nr: 2394-87.2020.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gismarcos da silva Cezar

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

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 11. Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, DETERMINO a 

emenda da petição inicial, devendo a Requerente juntar aos autos provas 

do grau das lesões alegadas, bem como juntar, aos autos declaração de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069616/3/2020 Página 37 de 799



imposto de renda e recebimento ou não de benefício pela Previdência 

Social para comprovação da necessidade do benefício da Assistência 

Judiciária Gratuita, notadamente, que a Carteira juntada aos autos 

demonstra que o Requerente exercia outra profissão do que alega 

desempenhar atualmente, no prazo de 15 (quinze) dias, com fundamento 

no art.321, CPC/2015, sob pena de indeferimento.12. Ou, PROCEDA ao 

recolhimento das custas judiciais, no mesmo prazo acima aludido, sob 

pena de cancelamento da distribuição, conforme determina a CNGC - Foro 

Judicial, Cap. 2, Seção 14, art. 456 e seguintes e art. 290, do CPC/2015.13. 

Decorrido o prazo, voltem-me conclusos.14. Expeça-se o necessário. 

Intime-se. Cumpra-seBarra do Garças, 04 de março de 2020.MICHELL 

LOTFI ROCHA DA SILVAJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 329013 Nr: 2396-57.2020.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aline Rodrigues

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

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 11. Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, DETERMINO a 

emenda da petição inicial, devendo a Requerente juntar aos autos provas 

do grau das lesões alegadas, bem como juntar, aos autos declaração de 

imposto de renda e recebimento ou não de benefício pela Previdência 

Social para comprovação da necessidade do benefício da Assistência 

Judiciária Gratuita, no prazo de 15 (quinze) dias, com fundamento no 

art.321, CPC/2015, sob pena de indeferimento.12. Ou, PROCEDA ao 

recolhimento das custas judiciais, no mesmo prazo acima aludido, sob 

pena de cancelamento da distribuição, conforme determina a CNGC - Foro 

Judicial, Cap. 2, Seção 14, art. 456 e seguintes e art. 290, do CPC/2015.13. 

Decorrido o prazo, voltem-me conclusos.14. Expeça-se o necessário. 

Intime-se. Cumpra-seBarra do Garças, 04 de março de 2020.MICHELL 

LOTFI ROCHA DA SILVAJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 202703 Nr: 5326-24.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESdS, SSDS, SRLF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Álvaro Augusto Carvalho 

Jesus Pereira - OAB:MT 18.160, Defensoria Publica do Estado de 

Mato Grosso - OAB:, Erin Leonel Vilela - OAB:MT 15.821

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:MT 8184-A

 Diante do exposto, tendo em vista que a ação já possui sentença, 

determino o arquivamento definitivo dos presentes autos, com a devida 

baixa no relatório estatístico e demais providências necessárias, 

assegurando o levantamento dos valores depositado em juízo pela parte 

requerida, bem como todos os termos acordados entre as partes”. 11. 

Importante ressaltar que tanto a sentença proferida quanto a decisão de 

arquivamento que reconheceu que o debate acerca dos direitos do menor 

em questão, seria necessário a propositura de uma nova ação, visto que a 

presente demanda já se encontra resolvida com resolução de mérito em 

sentença determinando o arquivamento do feito, não houve interposição 

de recurso por nenhuma das partes envolvidas no litígio apesar de 

devidamente intimadas.12. Assim, com base na sentença proferida às fls. 

124/125 e decisão de fls. 167/168 INDEFIRO o pedido de levantamento 

integral dos valores depositados às fls. 105/106 pela requerente e sua 

causídica.13. Atualizado o valor determinado na sentença, 85% (oitenta e 

cinco por cento) são devidos à requerente e 15% (quinze por cento) são 

correspondentes aos honorários sucumbenciais de sua causídica.14. Por 

fim, o valor remanescente depositado em conta deverá ser restituído e 

levantado pela Caixa Seguradora S.A, em conta informada à fl. 171.15. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Após arquive-se o feito com as 

baixas necessárias. Barra do Garças, 12 de março de 2020.MICHELL 

LOTFI ROCHA DA SILVAJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 313662 Nr: 9895-29.2019.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andressa Lima de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maxsuel Valadão Andrade - 

OAB:OAB/MT-17296/0

 13.Diante do exposto e tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no Decreto Lei 911/69, JULGO PROCEDENTE os pedidos inicias para 

DECLARAR rescindido o contrato e consolidar nas mãos do autor o 

domínio, a posse plena e exclusiva do bem, cuja apreensão liminar 

torna-se definitiva. Fica facultada a venda do veículo pelo requerente, na 

forma do artigo 3° parágrafo 5° do Decreto Lei 911/69.14.Por 

consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com julgamento do mérito, nos 

termos do art.487, I, CPC.15.DETERMINO a prestação de conta da 

alienação do bem, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art.2º, do 

Decreto Lei nº911/69. Caso exista saldo residual em favor do devedor, 

deverá o autor depositar em juízo os valores, devendo a parte contrária 

ser intimada para apresentação dos dados bancários para liberação dos 

importes.16.OFICIE-SE ao DETRAN, comunicando estar o autor autorizado 

a proceder à transferência do veículo descrito à fl. 04v a terceiros que 

indicar.17.DEFIRO à requerida a gratuidade da justiça, conforme disciplina 

o art.98,do CPC.18.Em razão da sucumbência, CONDENO a requerida no 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que 

FIXO em 10% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85, §2º, do 

CPC. 19.Após o trânsito em julgado e o cumprimento das formalidades 

legais, ARQUIVEM-SE os autos, procedendo-se as baixas e anotações 

necessárias.20.EXPEÇA-SE alvará em favor do Autor para levantamento 

dos valores depositados às fls.39/40, para abatimento do saldo 

devedor.21.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Expeça-se o necessário. 

Barra do Garças-MT, 09 de março de 2019.MICHELL LOTFI ROCHA DA 

SILVAJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 205511 Nr: 6886-98.2015.811.0004

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adimar Leite de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iara Therezinha Pinto do Carmo, Espólio de 

Lourival Carlos Praxedes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR JANUÁRIO DA SILVA - 

OAB:14386

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Veloso Rocha - 

OAB:253179/SP, Jorge Humberto Ramos Almeida dos Reis - 

OAB:13560/MT, Lincoln Martins Rodrigues de Castro - 

OAB:92000/SP

 DECIDO. 12.Acerca do pedido de expedição de ofício por este Juízo ao 

CRI local para averbação da existência do presente feito, compete ao 

próprio embargante tal providência.13.Assim, INDEFIRO o pedido de 

expedição de ofício ao CRI local, devendo a própria parte proceder com tal 

ato junto do CRI, munido da competente certidão. 14.Outrossim, querendo 

a parte levar a registro, deverá formular pedido de certidão a escrivania 

deste Juízo após o recolhimento da taxa devida, caso não seja detentor de 

gratuidade de justiça,15.Em prosseguimento, incabível análise neste 

momento processual acerca da existência de litisconsórcio anteriormente 

reconhecida, tendo ocorrido a preclusão, notadamente, que não houve 

interposição de recurso da decisão de fl. 46.16.Cumpra-se a decisão de fl. 

65.17.Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.Barra do Garças, 11 

de março de 2020.MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVAJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 78893 Nr: 2336-07.2008.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iara Therezinha Pinto do Carmo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Lourival Carlos Praxedes, Sônia 

Maria de Oliveira, Rodrigo César de Oliveira Praxedes, Victor Hugo de 

Oliveira Praxedes, Raquel Rocha Praxedes Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HÉLBER FERREIRA DE 

MAGALHÃES - OAB:3.655-A-MT, Jorge Humberto Ramos Almeida 

dos Reis - OAB:13560/MT, Lincoln Martins Rodrigues de Castro - 

OAB:92000/SP, Társia Aparecida Rissato - OAB:SP-220.720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Clarito Pereira - 

OAB:7.531-GO

 VISTOS.

1. Ante a devolução das correspondências conforme ARs de fls. 242/247, 

intime-se a exequente para manifestação, bem como dar efetivo 

prosseguimento do feito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção.

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 185259 Nr: 6492-28.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eunice Silva da Mata Bezerra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valter Moreira, Lindinalva Rodrigues Moreira

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

OAB:MT 13.179-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andreia Oliveira Mendonça - 

OAB:MT 17.086, João Conceição Neves - OAB:MT 14.897

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e dos despachos de fls. 376 e 363 

proferidos nos autos, impulsiono o feito para o cumprimento de fl. 363 para 

o perito nomeado (fl. 369), em cinco dias, informar acerca de sua proposta 

de honorários periciais.

 Ilzevainy Rodrigues dos Santos Zanin

Técnica Judiciária/matrícula 4367

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 242819 Nr: 1277-66.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elcio Carlos Henriques da Silva, Claudinete Mota de 

Mesquita Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elcio Rangel da Silva Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jussara Maria Fonseca S. Lira - 

OAB:MT-16.656

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que DECORREU O PRAZO DE SUSPENSÃO DOS AUTOS 

postulado pela parte autora.

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, considerando o decurso de 

sobrestamento dos autos, impulsiono o feito para que seja intimada a parte 

autora a se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que 

entender cabível para prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

Joyce Oliveira Mendonça

Analista Judiciária – matrícula 23808

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 280440 Nr: 7432-51.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucilene Gomes Dias Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edilzete Gomes Morais de 

Abreu - OAB:MT 15.984, Fabio Carlos de Oliveira - OAB:28022/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:RO 4.937

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte REQUERIDA, BANCO DO BRADESCO S/A, 

para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no importe de R$ 336,35 (trezentos e trinta e seis reais e 

trinta e cinco centavos), a que foi condenado nos termos da r. Sentença. 

Referido Valor deverá ser recolhido de forma separada, sendo R$ 151,60 

(cento e cinquenta e um reais e sessenta centavos), referente às custas, 

e R$ 74,56 (setenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos), referente 

a taxa, e o ainda valor correspondente a R$ 110,19 (cento e dez reais e 

dezenove centavos) ao Cartório Distribuidor não oficializado desta 

Comarca, mediante depósito bancário na Conta corrente nº 52.600-2, 

Agência 7140-4, Banco do Brasil S/A, em nome de Cartório Distribuidor 

não oficializado de Barra do Garças/MT, CNPJ 14.952.873/0001-09. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra 

de endereço do seu navegador de internet o l ink: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar no item 11 (Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o número único do 

processo, marcar as caixas dos itens custas e taxa, preencher os 

valores correspondentes, e após, digitar o CPF do pagante. O sistema irá 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum desta Comarca, 

sendo endereçado a Central de Arrecadação e Arquivamento. 

Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 290666 Nr: 13410-09.2018.811.0004

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

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

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodway Comércio de Auto Peças Ltda, Luis Felipe da 

Silva Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Truckauto Center Automotivo Ltda, Walber 

Ferreira Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aridaque Luís Neto - OAB:MT 

3.252, CRISTIANO DE BARROS NASCIMENTO - OAB:23507/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isis Danielle Magalhães 

Vilela - OAB:19108/O, Lais Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 

15.835

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, sob pena 

de extinção.

Conforme o CPC/2015, Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, 

tratando-se de diligência de interesse da parte autora, intimá-la 

pessoalmente para dar prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe 

compete, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo 

(art. 485, inciso III, §§ 1º e 2º, do CPC).

Joyce Oliveira Mendonça

Analista Judiciária - mat.23808

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 244430 Nr: 2350-73.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agilly Transportes de Cargas Ltda, Ana 

Carolina Batista Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:RO 4.937

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que DECORREU O PRAZO DE SUSPENSÃO DOS AUTOS 

postulado pela parte autora.

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, considerando o decurso de 

sobrestamento dos autos, impulsiono o feito para que seja intimada a parte 

autora a se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que 

entender cabível para prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

Joyce Oliveira Mendonça

Analista Judiciária – matrícula 23808

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 308402 Nr: 7038-10.2019.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA 

REGIÃO SUL DE MATO GROSSO - SICOOBSUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cornélio de Carvalho Modesto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AUXILIADORA ARAUJO 

RAMOS - OAB:12776

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora a se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, 

requerendo o que entender cabível para prosseguimento do feito, sob 

pena de arquivamento.

Joyce Oliveira Mendonça

Analista Judiciária - matrícula 23808

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 309314 Nr: 7516-18.2019.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristiano Garcia Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:MT/20495/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora a se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, 

requerendo o que entender cabível para prosseguimento do feito, sob 

pena de arquivamento.

Joyce Oliveira Mendonça

Analista Judiciária - matrícula 23808

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 253505 Nr: 8698-10.2017.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Euri Militino Martini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO DORACIO MENDES - 

OAB:133066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:11.065-A

 Certifico que DECORREU O PRAZO DE SUSPENSÃO DOS AUTOS 

postulado pela parte autora.

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, considerando o decurso de 

sobrestamento dos autos, impulsiono o feito para que seja intimada a parte 

autora a se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que 

entender cabível para prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

Joyce Oliveira Mendonça

Analista Judiciária – matrícula 23808

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 261084 Nr: 13682-37.2017.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: S. Gomes & M. Reis Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sinvma - Sindicato dos Empregados em 

Empresas de Segurança - 74.092.818/0001-18

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriel Gonçalves dos Reis - 

OAB:MT 20.062, Lélis Bento de Resende - OAB:MT 12.675, Luiz 

Paulo Gansalves de Resende - OAB:6272

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora a se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, 

requerendo o que entender cabível para prosseguimento do feito, sob 

pena de arquivamento.

Joyce Oliveira Mendonça

Analista Judiciária - matrícula 23808

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 272555 Nr: 2675-14.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Recon - Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR ROBERTO SOLDATELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alysson Tosin - OAB:86925/MG, 

CESAR MATHEUS DA SILVA - OAB:159995

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que DECORREU O PRAZO DE SUSPENSÃO DOS AUTOS 

postulado pela parte autora.

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, considerando o decurso de 

sobrestamento dos autos, impulsiono o feito para que seja intimada a parte 

autora a se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que 

entender cabível para prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

Joyce Oliveira Mendonça

Analista Judiciária – matrícula 23808

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 298774 Nr: 1611-32.2019.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniela Teresa Corti Di Retorbido e Di Castel San Vitale 

Delle Carpinete

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bio Brazilian Italian Oil Industria, Comércio e 

Exportação de Biocombustíveis Lt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Rabaioli Ramos - 

OAB:14796/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Julio Cesar da Silva - 

OAB:28753/RS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora a se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, 

requerendo o que entender cabível para prosseguimento do feito, sob 

pena de arquivamento.

Joyce Oliveira Mendonça

Analista Judiciária - matrícula 23808

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 323881 Nr: 15491-91.2019.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rotam do Brasil Agroquímica e Produtos Agrícolas Ltda., 

Antonio Carlos Felix Tarifa Damaceno

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Acidemando de Moraes Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA JULIANI AGUIRRA 

CALIL - OAB:211853

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Art. 1.238 da CNGC, abaixo transcrito, impulsiono os 

presentes autos e procedo a suspensão dos mesmos, em razão da 

decisão proferida em 20/1/2020 no feito (código 211568).

 Artigo 1.238: “Art. 1.238. Independe de despacho nos autos, a 

concessão de suspensão do feito, pelo prazo de 06 (seis) meses, por 

convenção das partes (artigos 313, II, § 3.º e 922, parágrafo único do 

Código de Processo Civil)".

Ilzevainy Rodrigues dos Santos Zanin

Técnica Judiciária/ matrícula 4367

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 161938 Nr: 2941-11.2012.811.0004

 AÇÃO: Depósito da Lei 8. 866/94->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bolivar Rezende Lisboa - EPP
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:MT 20.853/A, Roberta Beatriz do Nascimento - 

OAB:OAB/MT020732A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11483-B/MT, EVALDO REZENDE FERNANDES - OAB:3.610-MT

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora a se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, 

requerendo o que entender cabível para prosseguimento do feito, sob 

pena de arquivamento.

Joyce Oliveira Mendonça

Analista Judiciária - matrícula 23808

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 163505 Nr: 5083-85.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicoob Araguaia - Cooperativa de Economia e Crédito 

Mútuo dos Lojistas, do Vestuário e Confecções de Barra do Garças, 

Ademar Sousa e Silva, Lafaete Gonçalves dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO MULINARI LTDA, Jairo Marques 

Ferreira, Sérgio Juster Zilling da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que DECORREU O PRAZO DE SUSPENSÃO DOS AUTOS 

postulado pela parte autora.

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, considerando o decurso de 

sobrestamento dos autos, impulsiono o feito para que seja intimada a parte 

autora a se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que 

entender cabível para prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

Joyce Oliveira Mendonça

Analista Judiciária – matrícula 23808

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 193073 Nr: 12415-35.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iresolve Companhia Seguritizadora de Créditos 

Financeiros S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elaine Batista Alves Bueno, Elaine Batista 

Alves Bueno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Germana Vieira do Valle - 

OAB:128579/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que DECORREU O PRAZO DE SUSPENSÃO DOS AUTOS 

postulado pela parte autora.

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, considerando o decurso de 

sobrestamento dos autos, impulsiono o feito para que seja intimada a parte 

autora a se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que 

entender cabível para prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

Joyce Oliveira Mendonça

Analista Judiciária – matrícula 23808

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36412 Nr: 1046-30.2003.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Açofer - Indústria & Comércio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Posto Zero Setenta Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Conrado Corrêa - 

OAB:GO 8.824

 Certifico que DECORREU O PRAZO DE SUSPENSÃO DOS AUTOS 

postulado pela parte autora.

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, considerando o decurso de 

sobrestamento dos autos, impulsiono o feito para que seja intimada a parte 

autora a se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que 

entender cabível para prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

Joyce Oliveira Mendonça

Analista Judiciária – matrícula 23808

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63424 Nr: 6474-85.2006.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Júlio César Gontijo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Andres Acevedo Ibanez 

- OAB:OAB/MT 22131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adilson Luiz Esteves Silva - 

OAB:MT 17.166, Elisabeth Martins Ferreira - OAB:MT 5.672-A

 Certifico que DECORREU O PRAZO DE SUSPENSÃO DOS AUTOS 

postulado pela parte autora.

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, considerando o decurso de 

sobrestamento dos autos, impulsiono o feito para que seja intimada a parte 

autora a se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que 

entender cabível para prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

Joyce Oliveira Mendonça

Analista Judiciária – matrícula 23808

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 5910 Nr: 602-75.1995.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO BRANDEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alberto de Aquino - 

OAB:2678/MT, Sérvio Túlio de Barcelos - OAB:OAB/MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDGARD JARRETA THOMAZ - 

OAB:38434

 Vistos, etc.

Intime-se, pessoalmente, o exequente para indicar bens penhoráveis, 

como já determinado à fl. 142, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 5196 Nr: 72-86.1986.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: FERTILIZANTES SERRANA S/A, ARVEN Gestão 

Financeira e Patrimonial Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maurilio de Assunção

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clodoaldo Piacentini - 

OAB:12.609, Juliana Feltrim Souza - OAB:OAB/MT 9.810-B, Leonardo 

Dias Ferreira - OAB:9.073-B, Onofre Roncato - OAB:2147, RODRIGO 

FERNANDES TURATTI - OAB:13755/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lourival Moreira da Mata - 

OAB:MT 2.367, Vinicius de Morais Oliveira - OAB:GO 34.487

 (...)12. O direito não socorre àqueles que dormem. Nesse passo, não é 

possível conhecer dos pedidos formulados pela exequente, notadamente, 

porque o feito já atingiu a sua finalidade, devendo a exequente procurar 

as vias ordinárias para regularização da matricula do imóvel e imissão na 

posse do imóvel.APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. 

QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. EXTINÇÃO 

DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 

APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. No caso em questão, os embargos à 

execução foram intempestivos. Obviamente e por raciocínio lógico, 

qualquer questão neles suscitada tem sua apreciação prejudicada pelo 

respectivo Julgador. 2. A alegação de violação de matéria de ordem 

pública e passível de ser conhecida de ofício não encontrou qualquer 

suporte na ordem jurídica, mas se mostrou mais condizente com o puro 

inconformismo com a cobrança pelo credor. 3. Dormientibus non socorrit 

jus, ou seja, conforme disseminado brocardo jurídico, o direito não socorre 

àqueles que dormem. Nesse passo, não é possível conhecer à alegação 

de excesso à execução. 4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 

(TJ-DF 20160110683148 DF 0018731-16.2016.8.07.0001, Relator: LUÍS 

GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/02/2018, 4ª TURMA 

CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 15/02/2018 . Pág.: 

502/506).13. Ocorreu “in casu”, portanto, o fenômeno da preclusão 
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temporal, razão pela qual INDEFIRO os pedidos formulados pela Exequente 

Fertilizantes Serrana S/A (BUNGE).14. INTIME-SE a parte exequente, após 

retornem os autos ao arquivo com as formalidades de praxe.15. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.Barra do Garças, 11 de março de 

2020.MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVAJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 186171 Nr: 7676-19.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER RUBENS FIGUEIREDO ME, Walter 

Rubens Figueiredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:RO 4.937

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC e considerando o despacho de fl. 113, impulsiono 

os presentes autos e procedo e intimação da parte exequente para se 

manifestar no prazo de 10 dias, requerendo o que entender cabível para o 

prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento, em razão da penhora 

on line fora infrutífera.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 279354 Nr: 6819-31.2018.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luziane Soares de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda, Carlos Nataniel 

Wanzeler, Carlos Roberto Costa, James Mattews Merrill, wilson furtado 

roberto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ozair Silva Proto - OAB:MT 

4.571

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §2º do artigo 1.206 da 

CNGC/TJ/MT, impulsiono o feito para que seja enviada novamente a carta 

de citação ao representante da requerida intimada a parte autora a se 

manifestar sobre a(s) correspondência(s) devolvida(s).

"Art. 1.206 § 2º Tratando-se de devolução de cartas de citação, intimação, 

notificação e demais correspondências pela Empresa Brasileira de 

Correios e Telégrafos, com a observação de “ausente” ou “não atendido”, 

deverá ser renovado o ato, com aproveitamento do conteúdo da 

correspondência anteriormente enviada.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 310899 Nr: 8420-38.2019.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A - Crédito, Financiamento & 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Cesar da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:16807/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 482, VI e art. 701, XVII, da CNGC, impulsiono os 

presentes autos para intimação da parte autora, via DJE, para efetuar o 

depósito da complementação da diligência do Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado de citação, no valor de R$ 18,00, devendo 

acessar o site do Tjmt.jus.br, para emissão do boleto para pagamento da 

diligência e comprovar nos autos, no prazo de cinco dias, no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 249287 Nr: 5718-90.2017.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Expedito Mendes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora a se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, 

requerendo o que entender de direito.

 Joyce Oliveira Mendonça

Analista Judiciária – matrícula 23808

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 228643 Nr: 8144-12.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVA E SOUSA LTDA, Vanilson Nascimento 

de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:RO 4.937

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, do despacho de fl. 77, bem como do 

§10, do artigo 1.206, da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono 

o feito para que seja intimada a parte autora, pessoalmente, a se 

manifestar no feito, sob pena de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

Ilzevainy Rodrigues dos Santos Zanin

Técnica Judiciária/matrícula 4367

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 268624 Nr: 37-08.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Socorro Pit Stop Ltda Me, Cássia Santos 

Manciolli, Omar de Oliveira Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:OAB/MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para intimar a 

parte autora a se manifestar no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção

Joyce Oliveira Mendonça

Analista Judiciária – matrícula 23808

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 307300 Nr: 6378-16.2019.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudio Rosa de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Pinto de Magalhães Filho, Romildo 

Barbosa dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Rafael de Jesus Costa 

Nasser - OAB:MT 16.905

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, considerando o motivo de 

devolução da correspondência às fls.47, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, por meio de Oficial de Justiça, a se manifestar no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Joyce Oliveira Mendonça

Analista Judiciária – matrícula 23808

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 309117 Nr: 7431-32.2019.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LBG, José Carlos Gomes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mega Escola de Formação Profissional Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Heberth Vinicius Lisboa de 

Sousa - OAB:MT 25.933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que o 

mandado fora devolvido na secretaria com diligência parcial ou totalmente 

infrutífera, ou seja, sem a prática de todos os atos.

Joyce Oliveira Mendonça

Analista Judiciária – matrícula 23808

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 321611 Nr: 13877-51.2019.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Lázaro Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dioclécio Filho Barbosa, Zilda Pereira Trindade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Couto Vilela - 

OAB:39971/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos para que se 

proceda a expedição de ofício à Comarca Deprecante solicitando 

informações de um novo endereço para citação do requerido, no prazo de 

30 dias, sob pena de devolução da missiva sem cumprimento : "Art. 1.214. 

Caso seja devolvida na secretaria carta precatória ou qualquer outro 

expediente, com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos, a secretaria intimará a parte interessada para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se, independentemente de 

determinação judicial.

§ 1º Todas as cartas precatórias que aguardam, há mais de 30 (trinta) 

dias, manifestação ou providência da parte interessada (manifestação 

sobre certidões, pagamento de diligências e/ou outras despesas 

processuais, indicação ou complementação de endereço, etc.), desde que 

o advogado da parte tenha sido intimado pelo juízo deprecado e 

permanecido inerte, deverão ser certificadas e levadas à imediata 

conclusão."

Ilzevainy Rodrigues dos Santos Zanin

Técnica Judiciária/matrícula 4367

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67793 Nr: 1312-75.2007.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicoob Araguaia - Cooperativa de Economia e Crédito 

Mútuo dos Lojistas, do Vestuário e Confecções de Barra do Garças, José 

Alves Piedade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. V. SOUZA CEREAIS, Francisco Newton 

Mauerverck

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, André Luiz Soares Bernardes - 

OAB:MT 13.613, Claudia Costa Ferreira Fonseca - OAB:18.582 MT, 

Kayo Ronnaro Silva Dias - OAB:MT-22433/O, Takechi Iuasse - 

OAB:MT 6.113-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) KAYO RONNARO 

SILVA DIAS, para devolução dos autos nº 1312-75.2007.811.0004, 

Protocolo 67793, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80052 Nr: 3454-18.2008.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicoob Araguaia - Cooperativa de Economia e Crédito 

Mútuo dos Lojistas, do Vestuário e Confecções de Barra do Garças

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Rodrigues da Silva, Luzinete Araújo 

Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) KAYO RONNARO 

SILVA DIAS, para devolução dos autos nº 3454-18.2008.811.0004, 

Protocolo 80052, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 176590 Nr: 10615-06.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jesuino Oliveira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Washington Luiz Pereira Silva, Wellington 

Pereira Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNALDO REIS DE FARIA SILVA - 

OAB:16392, Vítor Neri Damasceno - OAB:12.915 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Vítor Neri Damasceno - OAB:12.915 

MT

 INTIIMAÇÃO DO PATRONO DA PARTE REQUERIDA WELLINGTON PEREIRA 

SILVA, PARA NO PRAZO DE 10 DIAS, INDICAR QUAIS PROVAS 

PRETENDE PRODUZIR, JUSTIFICANDO-AS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 321063 Nr: 13626-33.2019.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GFN, HCFN, SFdSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MNdB

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aline Trindade do 

Nascimento - OAB:27318B MT, Núcleo de Prática Jurídica - 

Universidade Federal de Mato Grosso - OAB:

 INTIMAÇÃO DO PATRONO DA PARTE REQUERIDA, PARA NO PRAZO DE 

10 (DEZ) DIAS, MANIFESTAR-SE NOS AUTOS, INDICANDO QUAIS 

PROVAS PRETENDE PRODUZIR, JUSTIFICANDO-AS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 224571 Nr: 5659-39.2016.811.0004

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FBdS

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:MT-17950-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte REQUERIDA, FABIO BRAGA DA SILVA, 

para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no importe de R$ 938,41 (novecentos e trinta e oito reais e 

quarenta e um centavos), a que foi condenado nos termos da r. Sentença. 

Referido Valor deverá ser recolhido de forma separada, sendo R$ 679,10 

(seiscentos e setenta e nove reais e dez centavos), referente às custas, 

e R$ 149,12 (cento e quarenta e nove reais e doze centavos), referente a 

taxa, e o ainda valor correspondente a R$ 110,19 (cento e dez reais e 

dezenove centavos) ao Cartório Distribuidor não oficializado desta 
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Comarca, mediante depósito bancário na Conta corrente nº 52.600-2, 

Agência 7140-4, Banco do Brasil S/A, em nome de Cartório Distribuidor 

não oficializado de Barra do Garças/MT, CNPJ 14.952.873/0001-09. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra 

de endereço do seu navegador de internet o l ink: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar no item 11 (Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o número único do 

processo, marcar as caixas dos itens custas e taxa, preencher os 

valores correspondentes, e após, digitar o CPF do pagante. O sistema irá 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum desta Comarca, 

sendo endereçado a Central de Arrecadação e Arquivamento. 

Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 325734 Nr: 633-21.2020.811.0004

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ermice Teixeira da Silva, Marcos Antonio Gomes da 

Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sylvia Maria de Assis 

Cavalcante - OAB:MT 5771

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, comparecer na Secretaria à 

fim de assinar e retirar o Termo de Curatela expedido nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 293783 Nr: 15158-76.2018.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MLAdO, CCAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARdOdS

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉLIKA LETÍCIA C. DOS 

SANTOS ARRUDA - OAB:26.342 OAB/MT

 De rigor, a revogação da prisão civil do executado, com intimação para 

pagamento do saldo remanescente.

 Isso porque, consoante se infere dos autos, o executado foi preso por 

força do Mandado de Prisão nº 20/2020, expedido à fl. 36, cujo valor do 

débito para pagamento constava como R$ 6.795,34 (seis mil, setecentos e 

noventa e cinco reais e trinta e quatro centavos), tendo o executado 

comprovado o pagamento dos alimentos e realizado o pagamento do valor 

remanescente.

 Ante o exposto, REVOGO A PRISÃO CIVIL DO EXECUTADO Adevair 

Richard de Oliveira da Silva e determino a expedição de ALVARÁ DE 

SOLTURA em seu favor, devendo o mesmo ser posto imediatamente em 

liberdade, salvo se por outro motivo tiver que permanecer preso.

 Sem prejuízo, intime-se o executado a quitar o débito remanescente sob 

pena de nova decretação de sua prisão.

 Havendo manifestação ou certificado o respectivo decurso de prazo, 

retornem-me conclusos.

 Fica cópia da presente decisão valendo como alvará de 

soltura/ofício/mandado/carta precatória.

 Intimem-se as partes.

 Ciência ao Ministério Público.

 Cumpra-se, de forma urgente e preferencial, eis que o feito enquadra-se 

na situação descrita no artigo 153, § 2º, do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 301047 Nr: 2901-82.2019.811.0004

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JdOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evelin Kassia Teixeira de Lima 

- OAB:24796/0, Jeaziel Victor Teixeira de Lima - OAB:19406- 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adelmo Henrique Oliver - 

OAB:MT 18.461, Caio Henrique Siqueira Oliver - OAB:OAB/MT 

26.293, Defensoria Publica do Estado de Mato Grosso - OAB:

 Considerando que há petição pendente de juntada, inclusive com pedido 

de carga dos autos, devolvo o presente feito à secretaria do Juízo para 

respectiva providência.

 Promovida a carga, aguarde-se em cartório por 05 (cinco) dias, eventual 

manifestação.

 Havendo manifestação ou, certificado o respectivo decurso de prazo, 

retornem-me conclusos para deliberação.

 Intime-se. Cumpra-se.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 197003 Nr: 1847-23.2015.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. R. de Almeida Miguez - Me, Cintia Rodrigues 

de Almeida Miguez

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Tauil Adolfo - 

OAB:MT 8.208

 Vistos.

Diante da informaçao de fls. 61, em que é relatado que o executado 

realizou o parcelamento do débito tributário e considerando que o 

parcelamento é capaz de suspender a exigibilidade do crédito, art. 151, VI 

do CTN, defiro o pedido de cancelamento do leilão designado, ante a sua 

iminência, abrindo-se vistas ao autor, para dizer acerca da aludida petição 

do executado.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 232580 Nr: 10887-92.2016.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walfrios Ltda, Reinaldo Bortolini, Vera Lúcia 

Ferrari Bortolini, Fernando Ferrari Bortolini

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

OAB:MT 2.606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 10887-92.2016.811.0004 (232580)

Exequente: Fazenda Pública Estadual.

Executado: Walfrios LTDA e outros.

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal em que a Fazenda Pública Estadual move 

contra Walfrios LTDA e outros.

Em decisão de fls. 08, foi determinado o prazo de 05 (cinco) dias para o 

executado pagar a dívida.

 A fls. 16, o executado Fernando Ferrari Bortolini foi citado, sendo que a 

fls. 17/23 foi interposto exceção de pré-executividade pela empresa 

executada.

 A fls. 27/32, o Estado de Mato Grosso impugnou a exceção supracitada.

 É o relatório.

Primeiramente, insta salientar que, por mais que seja aceita amplamente 

pela doutrina e jurisprudência a presente irresignação à execução, 

condiciona-se o pleito defensivo à desnecessidade de dilação probatória.

É que o processo executivo cinge-se a atos necessários à satisfação do 

direito do credor e, consequentemente, a compelir o devedor a pagar 

quantia, entregar coisa, de fazer ou de não fazer.
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Assim sendo, o executado comprova, em parte, suas alegações, as quais 

passa-se a explicar a seguir.

 Alega a executada que ocorreu a prescrição do crédito tributário, devido 

a incidência do art. 150, § 4º do Código Tributário Nacional.

 Contudo, na presente demanda não é o caso de aplicação do artigo 

supra, pois o referido artigo faz luz aos casos em que o contribuinte 

efetuou o lançamento do tributo, restando ao Estado apenas homologação 

do mesmo.

 Nos presentes autos, observa-se que o executado sequer realizou o 

lançamento do tributo, ou seja, não houve o pagamento do tributo, 

consequentemente não há o que ser homologado pelo Estado.

 Posto isso, não havendo o lançamento do tributo pela parte executada, 

não há o que se falar em incidência do art. 150, §4º do CTN, conforme se 

depreende da Súmula nº 555 do STJ, in verbis:

 Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial 

quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se 

exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a 

legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem 

prévio exame da autoridade administrativa.

Ademais, depreende-se do art. 173, I do CTN que:

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário 

extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento 

poderia ter sido efetuado;

Sendo assim, em observância a CDA anexada aos autos, verifica-se que 

a infração de número 24.1.27 está prescrita, visto que a data de 

constituição de crédito se deu em 05/01/2011, decorrendo o prazo de 05 

(cinco) anos, da constituição do crédito até o ajuizamento da presente 

ação.

 Com relação a infração de número 16.4.34, observa-se que o fato 

gerador mais remoto ocorreu no ano de 2009, sendo que a data de 

constituição de crédito se deu 2012, sendo assim, não há que se falar em 

decadência, tendo em vista não ter decorrido o prazo de 05 (cinco) anos 

entre o fato gerador e a constituição do crédito, que deve-se contar com 

base no art. 173, I do CTN, conforme foi exposto acima.

 De mais a mais, não há também que se falar em prescrição, tendo em 

vista que de 16/05/2012, data mais antiga de constituição de crédito da 

referida infração, até 16/09/2016, que foi a data do ajuizamento da 

presente ação, também não decorreu o prazo de 05 (cinco) anos.

 Portanto, declaro prescrita a infração de número 24.1.27, devendo a 

presente execução prosseguir apenas com relação a infração de número 

16.4.34, devendo o exequente ser intimado da presente decisão para dar 

prosseguimento ao feito, sob pena de suspensão nos termos do art. 40 da 

Lei de Execução Fiscal.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 285975 Nr: 10629-14.2018.811.0004

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mauricy Schumacker Gomide

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

Ministerio Publico de Barra do Garças

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Julia Piccirillo Gomide - 

OAB:23337/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de embargos de terceiro proposto por Mauricy Schumacker 

Gomide, em face do Ministério Público e da Defensoria Pública.

Alega, em resumo, que celebrou contrato de compra e venda com a E. L. 

Esteves Imobiliária em 09 de dezembro de 2009 de três imóveis situados 

no loteamento denominado Jardim Nova Barra, sendo os lotes 14, 15 e 16 

da quadra 413.

Narra que quando foi registrar às respectivas matrículas os contratos de 

compra e venda, verificou-se estar as respectivas matrículas bloqueadas 

em virtude de decisão proferida em ação civil pública, devido a problemas 

com supostas vendas em duplicidade.

 Entretanto, vem a juízo sob o fundamento de ser seus imóveis regulares 

merecendo o desbloqueio.

Pede, em sede de tutela de urgência, a liberação da matrícula.

Com a inicial vieram dos documentos de fls. 10/23.

A fls. 24 foi oportunizado ao autor emendar a inicial juntando documentos 

que demonstrassem de forma efetiva a ausência de condições para arcar 

com as custas iniciais ou recolhe-las.

A fls. 26 o autor reiterou o pedido, sem trazer qualquer que demonstrasse 

a sua hipossuficiência financeira.

É o relatório.

 Busca o autor, em síntese, o desbloqueio da matrícula dos imóveis 

denominados lotes 14, 15 e 16 da quadra 413, do loteamento Jardim Nova 

Barra.

Oportunizada a emenda à inicial para comprovar sua hipossuficiência 

financeira, capaz de ensejar o deferimento da gratuidade da justiça, não o 

fez.

Em que pese seus argumentos, colhe-se dos autos, notadamente dos 

imóveis (ressalta-se: três imóveis) a que se pretende transferir, mínima 

capacidade de arcar com as custas iniciais.

Sendo assim, não cumprida a diligência a que foi oportunizado o autor, nos 

termos do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo Civil, indefiro 

a petição inicial.

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

Após o transito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57953 Nr: 1477-59.2006.811.0004

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanderlei Farias Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275, MAURO GOMES PIAUI - OAB:6633-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Saldanha Farias - 

OAB:15512/MT, Joaquim Rocha Dourado - OAB:MT 15.076-A, Paulo 

Sillas Lacerda - OAB:MT 4454-A, Rafael Muller Cabral de Araújo - 

OAB:21.101

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA para, no prazo 

de 10 (dez) dias manifestar-se acerca da petição acostada às fls. 

349/351 destes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 171489 Nr: 4217-43.2013.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Transportes Alvaro Junior Ltda, Álvaro Luís Munaretto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ DA CUNHA - OAB:12111/MT, 

Paulo Sillas Lacerda - OAB:MT 4454-A, Túlio Mortoza Lacerda - 

OAB:MT 15.039

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Romes Júlio Tomaz - 

OAB:MT 3.791

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca do retorno dos autos da Segunda 

Instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 205219 Nr: 6720-66.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mateus Tserenhowatsihu Tseredze, Sindicato dos 

Trabalhadores do Ensino Público de MT - Subsede B.Garças e Pontal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLETE ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:14.024, HUMBERTO ALVES DO NASCIMENTO - 

OAB:14.040, Humberto Alves do Nascimento - OAB:MT 14.040

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

Barra do Garças - OAB:000/MT

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, apresentar as contrarrazões, em virtude da Apelação 

interposta.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 205220 Nr: 6721-51.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irani Rosa de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Leonilde paganeli da 

silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dorcas Cardoso de Moraes 

Gonçalves - OAB:GO 11.221

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Martins Felício - 

OAB:MT 4.826-A

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, apresentar as contrarrazões, em virtude da Apelação 

interposta.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 327814 Nr: 1730-56.2020.811.0004

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Divino Dias

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

Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júlio Cesar Nogueira Reis - 

OAB:19.166 / GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Embora se trate de demanda por imóvel residencial de valor não 

extraordinário, a propriedade que se quer transferir expõe a mínima 

capacidade de arcar com custas iniciais, que poderá ser parcelada em até 

seis vezes.

Intime a recolhe-las.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 183840 Nr: 5364-70.2014.811.0004

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. L. Esteves Imobiliária, Euripedes Luiz 

Esteves, Judith Dias Teixeira Esteves, Município de Barra do Garças - MT, 

Cleidson Corre Lesse

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Takishita Martins 

da Fonseca - OAB:MT 12.203-A, Eurípedes Luiz Esteves Júnior - 

OAB: MT 5.916-B, João Bento Júnior - OAB:MT 10.863

 Ante o exposto, portanto, mantenho a liminar concedida a fls. 2136 para 

manter o bloqueio da matrícula 1.489 até deliberação em sentido contrário, 

lembrando que a presente decisão não cria ou extingue direitos de 

terceiros, reconhece apenas a necessidade da cautelar proposta no afã 

de manter a regularidade civil dos negócios realizados.Por consequência, 

nos termos do artigo 487, I, Código de Processo Civil, julgo extinta a 

presente demanda cautelar.Condeno os demandados proporcionalmente 

em custas, ficando o Município beneficiado pela Lei Estadual nº. 

7.603/2001.Sem honorários (1005192-212017.8.11.0000, Câmaras 

Isoladas de Direito Público). No que tange aos pedidos pendentes de 

desbloqueio, digam os autores e venham conclusos. Digam também 

acerca da penhora e da habilitação de crédito mencionadas 

acima.Certifique se foi debloqueado o imóvel adjudicado na Justiça do 

Trabalho, em caso negativo providencie-o.Transitando em julgado a 

presente decisão, até segunda ordem, mantenha os autos para 

d e l i b e r a ç õ e s  s o b r e  o s  p e d i d o s  d e  d e s b l o q u e i o 

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

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 292125 Nr: 14245-94.2018.811.0004

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andréa Carolina Coelho Magrini, Necy Araújo Lustosa 

Vieira, Onildo Beltrão Lopes, Sylvia Maria de Assis Cavalcante, Pollyana 

Machado de Moraes Varjão, Thais Assunção Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT, Roberto 

Ângelo de Farias (Prefeito), Edgar Atallah, Emerson Coelho de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZAIAS MARIANO DOS 

SANTOS FILHO - OAB:5.313-A

 Nos termos do Art. 431, Seção 10 da CNGC, para Intimar o advogado(a) 

PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES, OAB nº 20.607, à devolver os 

presentes autos, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 322264 Nr: 14173-73.2019.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDSEMPA - Sindicato dos Servidores Municipais de 

Pontal do Araguaia, Carlos Jesus Ferreira de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontal do Araguaia - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Santin Vedovatto - 

OAB:MT 22.272

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para efetuar o 

pagamento da diligência do (a) senhor(a) Oficial(a) de Justiça, no valor de 

R$ 18,00 (dezoito reais), para cumprimento do mandado judicial expedido 

no feito, devendo a guia ser emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, juntando aos autos a guia e o comprovante de pagamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 189029 Nr: 9511-42.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Meiry Santa Gomes Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Equipav, Odara 

Construtora e Agronegocios Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aureliana Carvalho Ferreira - 

OAB:MT 16.326, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Paulo de Rezende 

Porto Filho - OAB:147278/SP

 Vistos. (...) .O pedido não merece deferimento, uma vez que o ponto que 

reputa ser controvertido foi usado como tese de sua defesa quando da 

contestação, especificamente no item “IV.II Da força maior como 

excludente do dever de repara”, nesse sentindo, para ilustrar, 

transcreve-se pequena parte da contestação:“Os supostos danos, se de 

fato existentes, decorreram de precipitações pluviométricas alheias a 

qualquer interferência da Requerida EQUIPAV”. Assim, não há 

controvérsia acerca da origem do alagamento.Em outras palavras, não se 

discute se o alagamento da propriedade foi em decorrência de chuva após 

as obras e sim se as obras ocasionaram o alagamento em decorrência 

das precipitações.No mais, os requerimentos de produção de outras 

provas, como expedição de ofício, testemunhal, entre outros serão 

analisados oportunamente quando da conclusão da perícia 

determinada.Por fim, quando à distribuição do ônus da prova, a regra é a 

disposta no artigo 373, incisos I e II do Código de Processo Civil, a qual 

transcreve-se:Art. 373. O ônus da prova incumbe:I - ao autor, quanto ao 

fato constitutivo de seu direito;II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autoA exceção fica ao 

encargo dos parágrafos do aludido artigo de lei e do artigo 374, todos do 

Código de Processo Civil. Ocorre que não há nos autos quaisquer 

elementos que indique a impossibilidade ou a excessiva dificuldade ou 

muito menos acordo entre as partes que ensejem a alteração da regra do 

ônus da prova, razão pela qual considera-se em ordem o curso 

processual. Por fim, apesar de ter transcorrido o prazo para a realização 

da perícia, conforme certidão de fls. 306, tendo comparecido o perito 

nomeado em gabinete pedindo vista dos autos para proceder com o 

estudo, prorrogo o prazo para a conclusão da perícia, impreterivelmente, 
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por igual período, vinte dias. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 312466 Nr: 9287-31.2019.811.0004

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Margarida Vieira dos Santos

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

Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Willor Rodrigues Feliciano - 

OAB:24074MT/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Embora se trate de demanda por imóvel residencial de valor não 

extraordinário, a propriedade que se quer transferir expõe a mínima 

capacidade de arcar com custas iniciais, que poderá ser parcelada em até 

seis vezes.

Intime a recolhe-las.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 251384 Nr: 7255-24.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista Alves de Deus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Leite de Oliveira - 

OAB:MT 12.971

 Vistos.

Considerando a necessidade de readequação da pauta de audiências 

deste Juízo, redesigno a solenidade anteriormente agendada para o dia 7 

de abril de 2020, às 13h15min (horário de Mato Grosso).

No intuito de racionalizar os trabalhos, a presente decisão servirá como:

MANDADO DE INTIMAÇÃO para as testemunhas e réu(s).

CARTA PRECATÓRIA para interrogatório do réu.

OFÍCIO REQUISITÓRIO para testemunhas policiais militares e civis, a ser 

entregue ao respectivo Comandante, para providências acerca de sua 

apresentação na audiência.

 Intime-se o Ministério Público e a Defesa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 311831 Nr: 8945-20.2019.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Altino Vieira de Rezende Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR D' MOURA - 

OAB:MT5681

 Acusado(a): Altino Vieira de Rezende Filho.

Vistos.

1 – Cumpra-se na forma deprecada.

2 – Designo audiência para oitiva de testemunhas para o dia 30/04/2020, 

às 16h40min (horário do MT).

3 – Serve a presente decisão como:

 MANDADO DE INTIMAÇÃO para as testemunhas e réu(s).

Ofício requisitório das testemunhas policiais militares, a ser entregue ao 

respectivo Comandante, a fim de que seja feita a devida apresentação na 

audiência.

 4 – Após, devolva com nossas homenagens.

5 – Intime-se o Ministério Público e a Defesa.

Barra do Garças/MT, 6 de março de 2020.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

Pessoas a serem intimadas:

RINALDO TAVEIRA RIBEIRO, filho de Wilson Ribeiro e Vera Lúcia Taveira 

Ribeiro. Endereço: Prefeitura Municipal do Município de Ribeirãozinho, fone 

3481-1117.

Advertência:

 O réu que devidamente intimado não comparecer na audiência terá sua 

revelia decretada.

A testemunha que devidamente intimada não comparecer na audiência 

poderá ser multada em até 10 salários mínimos, sem prejuízo de responder 

por crime de desobediência e ainda ser condenada ao pagamento das 

custas da diligência.

 Observação: Todos deverão comparecer devidamente trajados e 

portando documentos pessoais de identificação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 315378 Nr: 10789-05.2019.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos Francisco Missias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Yann Dieggo Souza 

Timótheo de Almeida - OAB:OAB/MT 12.025

 Acusado(a): Antônio Carlos Francisco Missias.

Vistos.

1 – Cumpra-se na forma deprecada.

2 – Designo audiência para oitiva de testemunhas para o dia 06/04/2020, 

às 16h50min (horário do MT).

3 – Serve a presente decisão como:

 MANDADO DE INTIMAÇÃO para as testemunhas e réu(s).

Ofício requisitório das testemunhas policiais militares, a ser entregue ao 

respectivo Comandante, a fim de que seja feita a devida apresentação na 

audiência.

 4 – Após, devolva com nossas homenagens.

5 – Intime-se o Ministério Público e a Defesa.

Barra do Garças/MT, 6 de março de 2020.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

Pessoas a serem intimadas:

PM FLÁVIO CAVALCANTE ARAÚJO LEAL.

Advertência:

 O réu que devidamente intimado não comparecer na audiência terá sua 

revelia decretada.

A testemunha que devidamente intimada não comparecer na audiência 

poderá ser multada em até 10 salários mínimos, sem prejuízo de responder 

por crime de desobediência e ainda ser condenada ao pagamento das 

custas da diligência.

 Observação: Todos deverão comparecer devidamente trajados e 

portando documentos pessoais de identificação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 316209 Nr: 11225-61.2019.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rivaldo Rodrigues de Paiva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 Acusado(a): Rinaldo Rodrigues de Paiva.

Vistos.

1 – Cumpra-se na forma deprecada.

2 – Designo audiência para oitiva de testemunhas para o dia 08/04/2020, 

às 16h10min (horário do MT).

3 – Serve a presente decisão como:

 MANDADO DE INTIMAÇÃO para as testemunhas e réu(s).

Ofício requisitório das testemunhas policiais militares, a ser entregue ao 

respectivo Comandante, a fim de que seja feita a devida apresentação na 

audiência.

 4 – Após, devolva com nossas homenagens.

5 – Intime-se o Ministério Público e a Defesa.

Barra do Garças/MT, 6 de março de 2020.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

Pessoas a serem intimadas:

PM FLÁVIO CAVALCANTE ARAÚJO LEAL.
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Advertência:

 O réu que devidamente intimado não comparecer na audiência terá sua 

revelia decretada.

A testemunha que devidamente intimada não comparecer na audiência 

poderá ser multada em até 10 salários mínimos, sem prejuízo de responder 

por crime de desobediência e ainda ser condenada ao pagamento das 

custas da diligência.

 Observação: Todos deverão comparecer devidamente trajados e 

portando documentos pessoais de identificação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 317522 Nr: 11928-89.2019.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geovane Cabral dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:OAB/MT 11.203

 Acusado(a): Geovane Cabral dos Santos.

Vistos.

1 – Cumpra-se na forma deprecada.

2 – Designo audiência para oitiva de testemunhas para o dia 08/04/2020, 

às 16h00min (horário do MT).

3 – Serve a presente decisão como:

 MANDADO DE INTIMAÇÃO para as testemunhas e réu(s).

Ofício requisitório das testemunhas policiais militares, a ser entregue ao 

respectivo Comandante, a fim de que seja feita a devida apresentação na 

audiência.

 4 – Após, devolva com nossas homenagens.

5 – Intime-se o Ministério Público e a Defesa.

Barra do Garças/MT, 6 de março de 2020.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

Pessoas a serem intimadas:

PM LÁZARO FRANCISCO GOUVEIA SOUZA.

Advertência:

 O réu que devidamente intimado não comparecer na audiência terá sua 

revelia decretada.

A testemunha que devidamente intimada não comparecer na audiência 

poderá ser multada em até 10 salários mínimos, sem prejuízo de responder 

por crime de desobediência e ainda ser condenada ao pagamento das 

custas da diligência.

 Observação: Todos deverão comparecer devidamente trajados e 

portando documentos pessoais de identificação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 305334 Nr: 5235-89.2019.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Augusto Rodrigues Assunção

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camila Andretty - 

OAB:17.634/MT

 Acusado(a): Marcelo Augusto Rodrigues Assunção.

Vistos.

1 – Cumpra-se na forma deprecada.

2 – Designo audiência para oitiva da vítima para o dia 30/04/2020, às 

16h00min (horário do MT).

3 – Serve a presente decisão como:

 MANDADO DE INTIMAÇÃO para as testemunhas e réu(s).

4 – Após, devolva com nossas homenagens.

5 – Intime-se o Ministério Público e a Defesa.

Barra do Garças/MT, 6 de março de 2020.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

Pessoas a serem intimadas:

JOCELLY DE SOUZA LOPES, filho de Maria Irene de Souza e Jocélio 

Lopes de Souza. Endereço: Rua Antônio Moraes dos Santos, n. 452, 

bairro Jardim Araguaia, Barra do Garças /MT, fone 66 9244-7353.

Advertência: A testemunha que devidamente intimada não comparecer na 

audiência poderá ser multada em até 10 salários mínimos, sem prejuízo de 

responder por crime de desobediência e ainda ser condenada ao 

pagamento das custas da diligência.

 Observação: Todos deverão comparecer devidamente trajados e 

portando documentos pessoais de identificação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 159690 Nr: 12738-45.2011.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRMN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO GOMES PIAUI - 

OAB:6633-A, Nereida Cristina Nascimento Abreu Gomes Carvalho 

- OAB:30631/GO

 Acusado(a): Paulo Rogério Moreira Nascimento.

Vistos.

Designo audiência de continuação para o dia 30/04/2020, às 15h45min 

(horário do MT).

Serve a presente decisão como:

 MANDADO DE INTIMAÇÃO para as testemunhas e réu(s).

Ofício requisitório das testemunhas policiais militares, a ser entregue ao 

respectivo Comandante, a fim de que seja feita a devida apresentação na 

audiência.

 Defiro o pedido do Ministério Público de fls. 196, expeça-se ofícios aos 

juízos deprecados solicitando informações acerca do cumprimento das 

missivas.

Intime-se o Ministério Público e a Defesa.

Barra do Garças/MT, 6 de março de 2020.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

Pessoas a serem intimadas:

PM UEDER FRANCISCO RODRIGUES.

Advertência:

 A testemunha que devidamente intimada não comparecer na audiência 

poderá ser multada em até 10 salários mínimos, sem prejuízo de responder 

por crime de desobediência e ainda ser condenada ao pagamento das 

custas da diligência.

 Observação: Todos deverão comparecer devidamente trajados e 

portando documentos pessoais de identificação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 321568 Nr: 13853-23.2019.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PHC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILMAR JACOB - OAB:

 Acusado(a): Pedro Henrique Cantieri.

Vistos.

1 – Cumpra-se na forma deprecada.

2 – Designo audiência para oitiva da vítima para o dia 23/04/2020, às 

16h00min (horário do MT).

3 – Serve a presente decisão como:

 MANDADO DE INTIMAÇÃO para as testemunhas e réu(s).

4 – Após, devolva com nossas homenagens.

5 – Intime-se o Ministério Público e a Defesa.

Barra do Garças/MT, 6 de março de 2020.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

Pessoas a serem intimadas:

THAIS SIQUEIRA MENDES, filha de Fátima Aparecida Siqueira de Abreu e 

João Maria Mendes Barbosa. Endereço: Rua Castelo Branco, n. 200, bairro 

Jardim Domingos Mariano, Barra do Garças, fone 66 98411-8011.

Observação: Todos deverão comparecer devidamente trajados e portando 

documentos pessoais de identificação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 319182 Nr: 12698-82.2019.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aderito Lucas Soares Queiroz, Rauenes Alves 

Araujo, Higor Júnior Silva Santos, Jefferson dos Santos Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eurípedes Ferreira Martins 

Junior - OAB:MT/20393, Leonardo André da Mata - OAB:MT 9.126, 

Marcos Aurélio da Silva Parreira - OAB:44870/GO

 Certifico para os devidos fins, que impulsiono o presente feito, a fim de 

intimar o Dr. LEONARDO ANDRÉ DA MATA, para apresentar as as razões 

da apelação, no prazo legal.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000602-81.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

AMARILDO FERNANDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PROCESSO n. 1000602-81.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:AMARILDO 

FERNANDES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CAMILA RAMOS 

COELHO, FELIPE TEIXEIRA VIEIRA POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO 

GROSSO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

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

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 06/05/2020 

Hora: 14:40 , no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . 13 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000603-66.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HILARIO TSEREWANO TSIMHONE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN OAB - MT5734-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

 

PROCESSO n. 1000603-66.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:HILARIO 

TSEREWANO TSIMHONE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SANDRO 

LUIS COSTA SAGGIN POLO PASSIVO: SEGURADORA LÍDER FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado 

Especial de Barra do Garças Data: 06/05/2020 Hora: 15:00 , no endereço: 

RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . 13 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000604-51.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BARTOLOMEU PATIRA PRONHOPA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN OAB - MT5734-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

 

PROCESSO n. 1000604-51.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:BARTOLOMEU 

PATIRA PRONHOPA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SANDRO LUIS 

COSTA SAGGIN POLO PASSIVO: SEGURADORA LÍDER FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado 

Especial de Barra do Garças Data: 06/05/2020 Hora: 15:20 , no endereço: 

RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . 13 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000630-20.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

AMANNY SILVA MACHADO ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO OAB - MT5880-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO DEFANT FILHO EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

19/08/2019, às 13h (horário de Cuiabá/MT), no Juizado Especial de Barra 

do Garças – MT, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000605-36.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE TELES DA GLORIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKLAEL DANELICHEN DE OLIVEIRA RODRIGUES OAB - MT17889-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000605-36.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:IVONE TELES DA 

GLORIA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MIKLAEL DANELICHEN DE 

OLIVEIRA RODRIGUES POLO PASSIVO: CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE 

CARTOES LTDA. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

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

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 06/05/2020 

Hora: 16:00 , no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . 13 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000606-21.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE TELES DA GLORIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKLAEL DANELICHEN DE OLIVEIRA RODRIGUES OAB - MT17889-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1000606-21.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:IVONE TELES DA 

GLORIA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MIKLAEL DANELICHEN DE 

OLIVEIRA RODRIGUES POLO PASSIVO: AVON COSMÉTICOS LTDA 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 06/05/2020 

Hora: 16:20 , no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . 13 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000607-06.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE TELES DA GLORIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKLAEL DANELICHEN DE OLIVEIRA RODRIGUES OAB - MT17889-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000607-06.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:IVONE TELES DA 

GLORIA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MIKLAEL DANELICHEN DE 

OLIVEIRA RODRIGUES POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 
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comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 06/05/2020 

Hora: 16:40 , no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . 13 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000630-20.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

AMANNY SILVA MACHADO ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO OAB - MT5880-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO DEFANT FILHO EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora, por seu 

procurador, para que compareça em audiência de conciliação designada 

para o dia 06/05/2020 às 15:40 (MT).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000611-43.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELISBOA RODRIGUES LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIDIANE REZENDE CORDEIRO GALVÃO OAB - MT27968/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000611-43.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:ELISBOA 

RODRIGUES LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LEIDIANE REZENDE 

CORDEIRO GALVÃO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado 

Especial de Barra do Garças Data: 08/05/2020 Hora: 12:00 , no endereço: 

RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . 13 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002110-96.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI VIEIRA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT DE SOUZA PENZE OAB - MT0022475A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, por meio de seu advogado, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação, Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças 

Data: 30/10/2019 Hora: 16:00 (Horario de Cuiaba).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002110-96.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI VIEIRA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT DE SOUZA PENZE OAB - MT0022475A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de INTIMAR as partes, por seus 

procuradores, para que compareçam em audiência de conciliação 

designada para o dia 08/05/2020 às 12:20 (MT).

Comarca de Cáceres

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 56/2019/DF

 JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO ANTUNES, JUIZA DE DIREITO 

DIRETORA DO FÓRUM DA COMARCA DE CÁCERES, ESTADO DE MATO 

GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS;

 RESOLVE

 CONCEDER ao Servidor EMILSON PIRES DE SOUZA , matrícula 7830 , 

Oficial de Justiça lotado na Comarca de Cáceres-MT, 03 ( três) meses de 

Licença Prêmio a que tem direito, referente ao período aquisitivo de 201 4 

a 201 9.

 P. R. Cumpra-se remetendo cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça.

 Cáceres, 25 de novembro de 2019.

 JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO ANTUNES

 Juíza de Direito Diretora do Fórum

PORTARIA Nº 14/2020-??

 JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO ANTUNES, JUIZA DE DIREITO 

DIRETORA DO FÓRUM DA COMARCA DE CÁCERES, ESTADO DE MATO 

GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS;

 RESOLVE

 CONCEDER à Servido ra EVANI SALES PAVINI , matrícula 3 783 , Oficial 

de Justiça lota da na Comarca de Cáceres-MT, 03 ( três) meses de 

Licença Prêmio a que tem direito, referente ao período aquisitivo de 201 4 

a 201 9.

 P. R. Cumpra-se remetendo cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça.

 Cáceres, 19 de fevereiro de 2020.

 JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO ANTUNES

 Juíza de Direito Diretora do Fórum

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000930-39.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CLEONI FARIAS CORDOVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE FORO 

DA COMARCA DE CÁCERES Processo n. 1000930-39.2019.8.11.0006 Nos 

termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, INTIMO a parte 

Devedora, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento 

das custas processuais no valor de R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais 

e quarenta centavos) e a taxa no valor de R$ 149,12 (cento e quarenta e 

nove reais e doze centavos) , a que foi condenado nos termos da 

sentença. Cientifique-se que o recolhimento deve se dar mediante acesso 

ao site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicando no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preenchendo os campos com o número único do 

processo e CPF do pagante. Após, selecionar no item custas e incluir o 

valor. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo do fórum da Comarca xxxx aos cuidados da Central 

de Arrecadação e Arquivamento ou via Sistema PJe. Cáceres , 13 de 

março de 2020. (Assinado Digitalmente) Autorizado(a) pelas Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000517-31.2016.8.11.0006
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Parte(s) Polo Ativo:

JOANITA CRISTINA MENDES DA SILVA CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN OAB - MT0014309A 

(ADVOGADO(A))

JOAO VICTOR GOMES LACERDA SILVA OAB - MT22281/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WLADYS ROBERTO FREIRE DO AMARAL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Numero do Processo: 1000517-31.2016.8.11.0006 

REQUERENTE: JOANITA CRISTINA MENDES DA SILVA CAMARGO 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. Certifique-se quanto a 

intimação e o decurso do prazo para a especificação de provas, 

verificando se o expediente fora enviado para a parte autora e para a ré. 

Igualmente, cientifique-se o advogado do banco-réu, Dr. Rafael Sganzerla 

Durand, de que a petição protocolada no dia 24/02/2017 sob Id. 4961932 

veio desacompanhada do anexo e está em branco, de modo que é 

impossível a sua apreciação, razão pela qual deve repetir o protocolo, 

caso seja de seu interesse. Após, conclusos para deliberação. 

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. Cáceres/MT, 13 de março de 

2017. Wladys Roberto Freire do Amaral Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000517-31.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOANITA CRISTINA MENDES DA SILVA CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN OAB - MT0014309A 

(ADVOGADO(A))

JOAO VICTOR GOMES LACERDA SILVA OAB - MT22281/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE FORO 

DA COMARCA DE CÁCERES Processo n. 1000517-31.2016.8.11.0006 Nos 

termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, INTIMO a parte 

Devedora, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento 

das custas processuais no valor de R$ 612,42 (seiscentos e doze reais e 

quarenta e dois centavos) e a taxa no valor de R$ 612,42 (seiscentos e 

doze reais e quarenta e dois centavos) a que foi condenado nos termos 

da sentença. Cientifique-se que o recolhimento deve se dar mediante 

acesso ao site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preenchendo os campos com o número único do 

processo e CPF do pagante. Após, selecionar no item custas e incluir o 

valor. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo do fórum da Comarca de Cáceres aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento ou via Sistema PJe. CÁCERES, 13 

de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Autorizado(a) pelas Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004046-87.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE BRAILOWSKY FERNANDEZ (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE FORO 

DA COMARCA DE CÁCERES MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: 

ZONA 03 Diligência: EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO PROCESSO n. [Nº da 

CDA: 19218/2018, 19219/2018, 19220/2018] Valor da causa: ESPÉCIE: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO ATIVO:Nome: MUNICIPIO DE CACERES 

Endereço: desconhecido PARTE EXECUTADA: ALEXANDRE 

BRAILOWSKY FERNANDEZ - CPF: 650.118.561-00 Endereço 

correspondência: AV N. SENHORA DO CARMO, Nº 824 JUNCO CEP: 

78200-835, CACERES MT. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA 

PARTE EXECUTADA , PARA EFETUAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS 

JUDICIAIS E A TAXA JUDICIÁRIA QUE FOI CONDENADA NOS AUTOS, NO 

PRAZO DE 05 (CINCO ) DIAS COMPLEMENTO : Nos termos do artigo 5º, 

§3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica devidamente INTIMADA a parte 

Devedora, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento 

das custas processuais no importe de R$ 413,40 (quatrocentos e treze 

reais e quarenta centavos) e a taxa judiciária no valor de R$ 149,12 (cento 

e quarenta e nove reais e doze centavos) , a que foi condenado nos 

termos da sentença . Fica cientificado que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo e CPF do pagante. 

Clicar no item custas e incluir o valor. Após a efetivação do recolhimento, 

deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo do fórum da Comarca de 

Cáceres aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento ou via 

Portal Eletrônico do Advogado (PEA). ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE 

JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 (duas) vezes, o oficial 

de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem 

o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer 

pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil 

imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar. 3. Nos 

termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. Cáceres , 13 de outubro de 20. Marlene Santos Corrêa 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003846-51.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NATALINO ANACLETO DA COSTA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTINA BELLO OAB - MT6345/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE FORO 

DA COMARCA DE CÁCERES MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: 
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ZONA 03 Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO 

PROCESSO n.1003846-51.2016.8.11.0006 Valor da causa: ESPÉCIE: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO ATIVO:Nome: MUNICIPIO DE CACERES, 

Endereço: VILA MARIANA, 1895, AV GETULIO VARGAS, VILA MARIANA, 

CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 POLO PASSIVO: NATALINO ANACLETO 

DA COSTA - CPF: 008.939.941-20 Endereço correspondência: RUA DOS 

CRISTAIS, Nº 71 COHAB VELHA CEP: 78200-000 CACERES MT 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA , PARA 

EFETUAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS A QUE FOI 

CONDENADA NOS AUTOS , NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS. 

COMPLEMENTO : Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 

31/2016-CGJ, fica devidamente INTIMADA a parte Devedora, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no importe de R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e 

quarenta centavos),e a taxa judiciaria no valor de R$ 149,12 (Cento e 

quarenta e nove reais e doze centavos) a que foi condenado nos termos 

da sentença . Fica cientificado que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo e CPF do pagante. 

Clicar no item custas e incluir o valor. Após a efetivação do recolhimento, 

deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo do fórum da Comarca de 

Cáceres aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento ou via 

Portal Eletrônico do Advogado (PEA). ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE 

JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 (duas) vezes, o oficial 

de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem 

o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer 

pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil 

imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar. 3. Nos 

termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. Cáceres , 2020-03-13 (Marlene Santos Corrêa ) Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

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

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

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

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

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

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

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

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

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

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

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

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1005097-02.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO RODRIGUES DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DESPACHO Processo: 

1005097-02.2019.8.11.0006. REQUERENTE: ROSANGELA RODRIGUES DE 

SOUZA REQUERIDO: JOAO RODRIGUES DE SOUZA Vistos. 1. Diante das 

informações retro, REMETAM-SE os autos à Defensoria Pública para 

requerer o que entender de direito, bem como informar se há interesse no 

prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção 

e arquivamento. 2. Assim, decorrido o prazo e devidamente certificado, 

VENHAM os autos conclusos. 3. CUMPRA-SE. PIERRO DE FARIA MENDES 

Juiz de Direito

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

Processo Número: 1005689-46.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAIXAO RIBEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Lider Orlando Ribeiro (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DESPACHO Processo: 

1005689-46.2019.8.11.0006. REQUERENTE: ANA PAIXAO RIBEIRO 

REQUERIDO: LIDER ORLANDO RIBEIRO Vistos. 1. CERTIFIQUE-SE se 

houve resposta ao ofício de ID. 25672092. 2. Em caso negativo, 

REITERE-SE o expediente, o qual deverá ser cumprido, sob pena de crime 

de desobediência. 3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1006892-14.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA GRACIELE DE ASSUNCAO (REQUERENTE)

RICHARD NIXON RIBEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Gerente Banco do Brasil (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DESPACHO Processo: 

1006892-14.2017.8.11.0006. REQUERENTE: FERNANDA GRACIELE DE 

ASSUNCAO, RICHARD NIXON RIBEIRO REQUERIDO: GERENTE BANCO DO 

BRASIL Vistos. 1. Diante das informações retro, REMETAM-SE os autos à 

Defensoria Pública para requerer o que entender de direito, bem como 

informar se há interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de extinção e arquivamento. 2. Assim, decorrido o prazo e 

devidamente certificado, VENHAM os autos conclusos. 3. CUMPRA-SE. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005153-35.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MENACHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR OAB - MT23137/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTE JUÍZO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DESPACHO Processo: 

1005153-35.2019.8.11.0006. REQUERENTE: JOSE MENACHO REQUERIDO: 

ESTE JUÍZO Vistos. 1. DEFIRO o pedido formulado à ref. 28664153 pelo 

Estado de Mato Grosso. 2. INTIME-SE o inventariante para acostar nos 

autos a Guia comprovando o recolhimento do ITCD ou isenção em face do 

espólio, com base na GIA-ITCD (Guia de informação de Apuração do 

Imposto de causa mortis e doação), expedida pela Fazenda Pública 

Estadual, no prazo de 30 (trinta) dias. 3. Após a juntada dos documentos 

pela inventariante, DÊ-SE vista novamente a Fazenda Pública, conforme 
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requerido. 4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002814-06.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GUEIZA RAMOS TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GETULIO DE MATOS TEIXEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DESPACHO Processo: 

1002814-06.2019.8.11.0006. REQUERENTE: GUEIZA RAMOS TEIXEIRA 

REQUERIDO: GETULIO DE MATOS TEIXEIRA Vistos. 1. INTIME-SE a 

inventariante pessoalmente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste interesse no prosseguimento do feito, sob pena de remoção 

(art. 622, II, do CPC). 2. Decorrido o prazo, sem manifestação, INTIMEM-SE 

todos os sucessores do espólio (cônjuge, herdeiro, testamenteiro, 

cessionário, etc.), para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem 

interesse no cargo de inventariante, sob pena de extinção e arquivamento, 

caso ninguém manifeste interesse. 3. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000512-38.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANE APARECIDA DA SILVA LEITE (REQUERENTE)

CARLOS CHAVES LEITE JUNIOR (REQUERENTE)

CARLOS CHAVES LEITE (REQUERENTE)

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

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DESPACHO Processo: 

1000512-38.2018.8.11.0006. REQUERENTE: CARLOS CHAVES LEITE, 

CARLOS CHAVES LEITE JUNIOR, FABIANE APARECIDA DA SILVA LEITE 

Vistos. 1. Diante da resposta ao Ofício 0667/2019 em ID. 21624749, 

REMETAM-SE os autos à Defensoria Pública para requerer o que entender 

de direito, bem como informar se há interesse no prosseguimento do feito, 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção e arquivamento. 2. 

Assim, decorrido o prazo e devidamente certificado, VENHAM os autos 

conclusos. 3. CUMPRA-SE. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002889-79.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AVELINA DA SILVA (REQUERENTE)

RUFINO AVELINO DA SILVA (REQUERENTE)

CANUTO AVELINO DA SILVA (REQUERENTE)

OTILIA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE ANDRESA AVELINA DA SILVA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DESPACHO Processo: 

1002889-79.2018.8.11.0006. REQUERENTE: MARIA AVELINA DA SILVA, 

RUFINO AVELINO DA SILVA, CANUTO AVELINO DA SILVA, OTILIA 

FERREIRA DA SILVA INVENTARIADO: ESPOLIO DE ANDRESA AVELINA 

DA SILVA Vistos. 1. Diante das informações retro, REMETAM-SE os autos 

à Defensoria Pública para requerer o que entender de direito, bem como 

informar se há interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de extinção e arquivamento. 2. Assim, decorrido o prazo e 

devidamente certificado, VENHAM os autos conclusos. 3. CUMPRA-SE. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1004516-21.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES BENEVIDES CASTRILLON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO MAGALHAES DE OLIVEIRA OAB - MT0009564A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALFREDO CASTRILLON (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

DENISE CASTRILLON (HERDEIRO)

MARIA IGNEZ CASTRILLON (HERDEIRO)

FABIO MAGALHAES DE OLIVEIRA OAB - MT0009564A (ADVOGADO(A))

MARCOS BELETATI FAZIO (HERDEIRO)

ALFREDO CASTRILLON JÚNIOR (HERDEIRO)

MARISE CASTRILLON FAZIO (HERDEIRO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DESPACHO Processo: 

1004516-21.2018.8.11.0006. REQUERENTE: MARIA DE LOURDES 

BENEVIDES CASTRILLON INVENTARIADO: ALFREDO CASTRILLON Vistos. 

1. INTIME-SE a inventariante, via advogado constituído, para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, dê prosseguimento no feito, acostando aos autos as 

certidões negativas de débitos fiscais expedidas pelas Fazendas Públicas 

Federal, Estadual e Municipal e plano de partilha, sob pena de aplicação do 

disposto nos art. 622, inc. II ou art. 485, inc. III, ambos do CPC. 2. Decorrido 

o prazo, devidamente certificado, à conclusão. 3. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000924-95.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

A. G. R. D. S. B. (REQUERENTE)

M. G. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR LUIZ MARTINS DE ALMEIDA OAB - MT25974/O (ADVOGADO(A))

CIBELI SIMOES DOS SANTOS OAB - MT0011468A (ADVOGADO(A))

ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO OAB - MT23635/O-O 

(ADVOGADO(A))

RICHARD RODRIGUES DA SILVA OAB - MT23636/O-O (ADVOGADO(A))

CAMILA GONZAGA VANINI OAB - MT23640/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B. P. B. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEBORA SANTOS GOUVEA OAB - MT25345/O (ADVOGADO(A))

JANAINA TAKEI MARQUES OAB - MT11673/B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DESPACHO Processo: 

1000924-95.2020.8.11.0006. REQUERENTE: ADRYELLY GREFF REINOSO 

DA SILVA BARROSO, M. G. B. REQUERIDO: BERNARDO PIMENTEL 

BARROSO Vistos. 1. DEFIRO parcialmente o pedido de ref. 30257550. 

Para tanto, INTIME-SE a parte requerente, via DJE, para, no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas, se manifestar acerca da aventada petição, bem 

como para informar nestes autos, em caso de eventual agendamento, as 

datas da cirurgia e demais procedimentos que serão realizados. 2. Acerca 

do pedido do requerido de autorização para pegar o filho Olavo a partir 

deste sábado, dia 14/03/2020, ficando com o mesmo até a data de retorno 

da mãe para Cáceres/MT, entendo que aludido requerimento não é objeto 

dos autos, sendo o menor Olavo terceiro estranho à lide. 3. No entanto, 

esclareço que a autorização pleiteada somente se justificaria caso 

houvesse negativa da genitora em não entregar o filho ao pai, o que não 

restou comprovado. 4. Consigno, ainda, que a guarda é de forma 

compartilhada, ou seja, ambos os pais são detentores da guarda jurídica 

sobre os menores e, no caso em tela, se a genitora não está exercendo 

momentaneamente sua função com relação ao seu filho Olavo, por estar 

cuidando da saúde do seu outro filho, Murilo, o pai, ora requerido, tem todo 

o direito e o dever de exercer sua guarda, não precisando de autorização 

judicial para tanto. 5. Assim sendo, DEIXO de analisar o pedido em 

questão. 6. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000924-95.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:
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A. G. R. D. S. B. (REQUERENTE)

M. G. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR LUIZ MARTINS DE ALMEIDA OAB - MT25974/O (ADVOGADO(A))

CIBELI SIMOES DOS SANTOS OAB - MT0011468A (ADVOGADO(A))

ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO OAB - MT23635/O-O 

(ADVOGADO(A))

RICHARD RODRIGUES DA SILVA OAB - MT23636/O-O (ADVOGADO(A))

CAMILA GONZAGA VANINI OAB - MT23640/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B. P. B. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEBORA SANTOS GOUVEA OAB - MT25345/O (ADVOGADO(A))

JANAINA TAKEI MARQUES OAB - MT11673/B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DESPACHO Processo: 

1000924-95.2020.8.11.0006. REQUERENTE: ADRYELLY GREFF REINOSO 

DA SILVA BARROSO, M. G. B. REQUERIDO: BERNARDO PIMENTEL 

BARROSO Vistos. 1. DEFIRO parcialmente o pedido de ref. 30257550. 

Para tanto, INTIME-SE a parte requerente, via DJE, para, no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas, se manifestar acerca da aventada petição, bem 

como para informar nestes autos, em caso de eventual agendamento, as 

datas da cirurgia e demais procedimentos que serão realizados. 2. Acerca 

do pedido do requerido de autorização para pegar o filho Olavo a partir 

deste sábado, dia 14/03/2020, ficando com o mesmo até a data de retorno 

da mãe para Cáceres/MT, entendo que aludido requerimento não é objeto 

dos autos, sendo o menor Olavo terceiro estranho à lide. 3. No entanto, 

esclareço que a autorização pleiteada somente se justificaria caso 

houvesse negativa da genitora em não entregar o filho ao pai, o que não 

restou comprovado. 4. Consigno, ainda, que a guarda é de forma 

compartilhada, ou seja, ambos os pais são detentores da guarda jurídica 

sobre os menores e, no caso em tela, se a genitora não está exercendo 

momentaneamente sua função com relação ao seu filho Olavo, por estar 

cuidando da saúde do seu outro filho, Murilo, o pai, ora requerido, tem todo 

o direito e o dever de exercer sua guarda, não precisando de autorização 

judicial para tanto. 5. Assim sendo, DEIXO de analisar o pedido em 

questão. 6. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002843-56.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARILDA MARTINEZ DE LIMA MENES (REQUERENTE)

MARIA MARCIA DE LIMA PINHEIRO (REQUERENTE)

SAMUEL ALVES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MAURICIO JORGE DA CUNHA OAB - MT0002493A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILDA MARTINEZ DE LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DESPACHO Processo: 

1002843-56.2019.8.11.0006. REQUERENTE: SAMUEL ALVES DE LIMA, 

MARILDA MARTINEZ DE LIMA MENES, MARIA MARCIA DE LIMA PINHEIRO 

REQUERIDO: NILDA MARTINEZ DE LIMA Vistos. 1. INTIME-SE o 

inventariante, via advogado constituído, para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, dê prosseguimento no feito, acostando aos autos as certidões 

negativas de débitos fiscais expedidas pelas Fazendas Públicas Federal, 

Estadual e Municipal e plano de partilha, sob pena de aplicação do 

disposto nos art. 622, inc. II ou art. 485, inc. III, ambos do CPC. 2. Decorrido 

o prazo, devidamente certificado, à conclusão. 3. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1004863-54.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE DA CRUZ ZATTAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CESAR MARTINS CUNHA OAB - MT12079-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ALBERTO DA SILVA ZATTAR (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DESPACHO Processo: 

1004863-54.2018.8.11.0006. REQUERENTE: MARLENE DA CRUZ ZATTAR 

INVENTARIADO: LUIZ ALBERTO DA SILVA ZATTAR Vistos. 1. Diante da 

certidão retro, INTIME-SE a parte autora, via advogado constituído, para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste interesse no prosseguimento do 

feito, sob pena de extinção, nos termos do art. 485, inciso III, do C.P.C. 2. 

Assim, decorrido o prazo sem manifestação e devidamente certificado, 

venham os autos conclusos. 3. CUMPRA-SE. PIERRO DE FARIA MENDES 

Juiz de Direito

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

Processo Número: 1003579-45.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA VELEDA DE MORAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEVERO PIRES DA SILVA (INTERESSADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DESPACHO Processo: 

1003579-45.2017.8.11.0006. REQUERENTE: MARIA VELEDA DE MORAES 

INTERESSADO: SEVERO PIRES DA SILVA Vistos. 1. Há situações que 

dispensam a abertura de inventário, sendo suficiente o requerimento de 

alvará judicial, em face da natureza dos bens deixados à sucessão ou de 

seu reduzido valor, como bem dispõe o art. 1.037 do CPC c/c a Lei 6.858, 

de 24/11 /1980 e o Decreto nº. 85.845, de26/03/1981. 2. Ocorre que no 

caso do falecido SEVERO PIRES DA SILVA, além do crédito que ora se 

pretende levantar, há também outros bens a inventariar, conforme certidão 

de óbito juntado à inicial, pelo que indispensável a abertura do inventário, 

inclusive para que o presente feito possa prosseguir, conforme dispõe o 

art. 2º da Lei Nº. 6.858/80 e o art. 1º, parágrafo único, inciso. V, do 

Decreto nº. 85.845/81. 3. Ante ao exposto, INTIME-SE a parte requerente, 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, informar se já foi ajuizado o inventário 

dos bens deixados pelo “de cujus” e, não o tendo, que seja providenciado 

o ajuizamento do mesmo, bem como para apresentar o documento exigido 

pelo artigo 2º do Decreto nº 85.845/81, sob pena de indeferimento da 

inicial. 4. Em caso de não haver bens móveis e/ou imóveis a inventariar, 

deverá a parte requerente, no mesmo prazo, juntar documento 

comprobatório de inexistência de outros bens sujeitos a inventário, sob 

pena de indeferimento da inicial. 5. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002388-91.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE DE OLIVEIRA ARRUDA ROCA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE GUILHERMINA FRANCISCA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

ROSANGELA DE OLIVEIRA ARRUDA (HERDEIRO)

THIAGO MAURICIO RODRIGUES PEREIRA OAB - MT27311/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DESPACHO Processo: 

1002388-91.2019.8.11.0006. REQUERENTE: DANIELLE DE OLIVEIRA 

ARRUDA ROCA REQUERIDO: ESPÓLIO DE GUILHERMINA FRANCISCA DE 

OLIVEIRA Vistos. 1. Diante das informações retro, REMETAM-SE os autos 

à Defensoria Pública para requerer o que entender de direito, bem como 

informar se há interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de extinção e arquivamento. 2. Assim, decorrido o prazo e 

devidamente certificado, VENHAM os autos conclusos. 3. CUMPRA-SE. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069616/3/2020 Página 54 de 799



Processo Número: 1005440-95.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARCIA DE LIMA PINHEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN OAB - MT0014309A 

(ADVOGADO(A))

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS CORDEIRO PINHEIRO (REU)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DESPACHO Processo: 

1005440-95.2019.8.11.0006. AUTOR(A): MARIA MARCIA DE LIMA 

PINHEIRO REU: JOSE CARLOS CORDEIRO PINHEIRO Vistos. 1. Diante das 

informações em ID. 27321522, DETERMINO que se oficie a agência local do 

Banco Bradesco S/A, para que, no prazo de 10 (dez) dias, informe a este 

juízo eventuais saldos, débito, extratos bancários (últimos 5 anos), 

movimentação de cartão de crédito, contratos vinculados de qualquer 

natureza junto a instituição bancária do falecido José Carlos Cordeiro 

Pinheiro, sob pena de responder pelo crime de desobediência. 2. Com a 

resposta da requisição, INTIME-SE a parte autora, via advogado 

constituído, para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias. 3. Decorrido o prazo e devidamente certificado, à 

conclusão. 4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz Direito

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000721-07.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINA DA SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

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

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DESPACHO Processo: 

1000721-07.2018.8.11.0006. REQUERENTE: CATARINA DA SILVA 

CAMPOS Vistos. 1. Considerando que na inicial a parte autora informa que 

além dela existe outros herdeiros, INTIME-A, pessoalmente, para que 

informe o endereço de JOSÉ DO CARMO DA SILVA CAMPOS, no prazo de 

15 (quinze) dias. 2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002875-61.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR BATISTA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA GONCALVES DA SILVA OAB - MT24344/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILDECINA SILVESTRE SURUBIM (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES SENTENÇA Processo: 

1002875-61.2019.8.11.0006. REQUERENTE: MOACIR BATISTA DE 

ALMEIDA REQUERIDO: SILDECINA SILVESTRE SURUBIM Vistos. 1. 

MOACIR BATISTA DE ALMEIDA promove Ação de Inventário. 2. O feito 

tramitou regularmente, entrementes, derradeiramente a parte autora 

requereu a DESISTÊNCIA da ação (ID. 22021826), aduzindo que o 

provimento judicial não mais lhe é útil e/ou necessário. É o relato do 

necessário. Fundamento e Decido. 3. Primeiramente, mister discorrer que a 

atividade jurisdicional, via de regra, é acessória, secundária e 

instrumental, imprescindindo de livre e prévia provocação da parte 

interessada (art. 2º, CPC), destarte, não mais sendo útil, adequada e 

necessária a atuação do Poder Judiciário in casu, imperioso é extinguir o 

feito sem mergulhar no mérito da causa. 4. Pelo exposto, forte na 

disposição do inciso VIII do artigo 267 do CPC, JULGO EXTINTO o presente 

feito sem resolução do mérito, condenando a parte desistente ao 

pagamento de custas e despesas processuais conforme § 4º do artigo 20 

do CPC, salvo se previa e expressamente já lhe deferido os benefícios da 

Lei 1.060/50. 5. Havendo participação da DPE ou do MPE, ciência ao(a) 

ínclito(a) representante, consoante gizado na legislação orgânica e 

processual de regência. 6. Após, certificado o trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE estes autos com as anotações e baixas ínsitas na CNGC. 

7. Publique-se. Intimem-se. 8. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Decisão

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

Processo Número: 1005475-55.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REZA IZIDORA DE SOUZA MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO PIRES ATALA OAB - MT6062-O (ADVOGADO(A))

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

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DECISÃO Processo: 

1005475-55.2019.8.11.0006. REQUERENTE: REZA IZIDORA DE SOUZA 

MEDEIROS Vistos. 1. Diante das informações retro, EXPEÇA-SE novo 

ofício ao Banco Bradesco para que, no prazo de 10 (dez) dias, informem a 

este Juízo o quantum existente referente a valores na conta de titularidade 

do falecido ADI IZIDORO DE SOUZA, CPF: 047.403.516-68. 2. Com o 

retorno do expediente, INTIME-SE a parte autora, via advogado constituído 

para, no prazo de 15 dias, manifestar acerca da resposta apresentada. 3. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000936-12.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

V. H. DE A. DE O. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DECISÃO Processo: 

1000936-12.2020.8.11.0006. REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: V. H. DE A. DE O. Vistos. 1. 

Trata-se de epístola proveniente do Juízo da VARA ÚNICA DA COMARCA 

DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS/MT, observado na espécie os 

dizeres do artigo 260 e seguintes do CPC. 2. Dessa forma, preenchidos os 

requisitos legais, DETERMINO o imediato cumprimento da missiva e, uma 

vez alcançada tal finalidade, devolva-a mediante anotações e baixas 

legais (CNGC), grafando nossas sinceras homenagens no ofício 

devolutório subscrito pelo(a) diligente Gestor(a) Judicial. 3. Acerca da 

distribuição e da presente decisum, COMUNIQUE-SE o ínclito Juízo 

Deprecante, conforme disposição da CNGC/MT. 4. Sendo o caso, proceda 

o(a) diligente Gestor(a) Judicial com o correto tarjeamento dos autos, 

assegurando-lhe a legal preferência/prioridade de tramitação e julgamento, 

tudo na forma disciplinada na CNGC/MT. 5. SERVE A PRESENTE DECISÃO 

COMO MANDADO/OFÍCIO. 6. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário com celeridade. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1001596-40.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MADSON LOPES LIRA (REQUERENTE)

MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

ROGERIO CESAR OLIVEIRA (REQUERENTE)

SILVANA SONIA OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

MANOEL JOAQUIM DA SILVA FILHO (REQUERENTE)

TANIA MEYRE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

APARECIDO EDSON DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

ANA LUCIA ARTIOLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN OAB - MT0014309A 

(ADVOGADO(A))

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

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DECISÃO Processo: 
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1001596-40.2019.8.11.0006. REQUERENTE: APARECIDO EDSON DE 

OLIVEIRA, ANA LUCIA ARTIOLI, MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA, 

ROGERIO CESAR OLIVEIRA, SILVANA SONIA OLIVEIRA DA SILVA, 

MANOEL JOAQUIM DA SILVA FILHO, TANIA MEYRE DE OLIVEIRA, 

MADSON LOPES LIRA Vistos. 1. DEFIRO o pedido retro. 2. Portanto, 

AUTORIZO APARECIDO EDSON DE OLIVEIRA a levantar o saldo existente 

na conta vinculada em nome da “de cujus” Vicencia Almeida de Oliveira, 

para que este efetue o saque e repasse os valores em partes iguais aos 

demais requerentes. 3. Desta feita, INTIMEM-SE os requerentes para 

prestarem contas no prazo de 30 (trinta) dias após a expiração do prazo 

do alvará. 4. Prestado contas e nada sendo requerido, o que deverá ser 

devidamente certificado, tornem os autos ao arquivo. 5. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1005560-75.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA REGINA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR OAB - MT23137/O (ADVOGADO(A))

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

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DECISÃO Processo: 

1005560-75.2018.8.11.0006. REQUERENTE: TEREZA REGINA RODRIGUES 

Vistos. 1. DEFIRO o pedido lançado no ID. 24513830. Para tanto, 

PROCEDA-SE conforme postulado. 2. Após, ARQUIVEM-SE os autos. 3. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito

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

Processo Número: 1000911-96.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA IRENE PEREIRA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE JULHO DOS SANTOS (REU)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DECISÃO Processo: 

1000911-96.2020.8.11.0006. AUTOR: ROSA IRENE PEREIRA REU: JOSE 

JULHO DOS SANTOS Vistos. 1. Trata-se de pedido de cumprimento 

provisório de decisão (RITO DE PRISÃO CIVIL) que fixou alimentos 

provisórios que GUSTAVO PEREIRA DOS SANTOS, representado por 

ROSA IRENE PEREIRA, move em desfavor de JOSÉ JULHO DOS SANTOS. 

2. Inicialmente, é relevante destacar que, com a nova sistemática 

estabelecida pela Lei nº. 13.105, a execução de alimentos definitivos 

fundada em título judicial, passou a ser processada nos próprios autos em 

que foram fixados os alimentos (art. 531, §2º). 3. Entretanto, no caso em 

tela, por tratar-se de execução dos alimentos provisórios, se processa em 

autos apartados (art. 531, § 1º). 4. Com base no que prescreve o art. 528 

do CPC, INTIME-SE o devedor para, por meio de seu Patrono, via DJE; por 

carta com aviso de recebimento, se representado pela Defensoria Pública 

ou se não tiver procurador constituído nos autos; por meio eletrônico, nas 

hipóteses do §1º do art. 246; ou por edital, se revel; pagar o valor dos 

alimentos pleiteados referente aos meses em atraso, devidamente 

corrigida, no prazo de 03 (três) dias, bem como as que se vencerem no 

curso do processo, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de 

efetuá-lo, SOB PENA PROTESTO DO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL E 

DECRETAÇÃO DE SUA PRISÃO CIVIL, nos termos do art. 911 do Código de 

Processo Civil, pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses, conforme artigo 

528, parágrafos 1º e 3º, ambos do CPC. 5. PROCESSE-SE em segredo de 

justiça, conforme determina o artigo 189, inciso II, do Código de Processo 

Civil. 6. Desde já, DEFIRO o pedido de justiça gratuita, o que faço com base 

no artigo 98 do CPC. 7. CIENTIFIQUE-SE a douta Defensoria Pública acerca 

desta decisão. 8. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

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

Processo Número: 1006640-74.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO SOARES DOMINGUES (REQUERENTE)

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

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DECISÃO Processo: 

1006640-74.2018.8.11.0006. REQUERENTE: MARIA DO CARMO SOARES 

DOMINGUES Vistos. 1. Tendo em vista o endereço informado em ID. 

21099931, INTIME-SE a parte autora, pessoalmente, para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, proceda à regularização processual ou indique endereço 

e qualificação de Israel Augusto Neves, genitor do de cujus, para 

habilitar-se nos autos, bem como manifeste interesse no prosseguimento 

do feito, sob pena de extinção, nos termos do art. 485, inciso III, do C.P.C. 

2. Assim, decorrido o prazo sem manifestação e devidamente certificado, 

REMETAM-SE os autos à Defensoria Pública para requerer o que entender 

de direito. 3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1001668-27.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO ESTEVAO DA CUNHA (REQUERENTE)

CRISTINA DA SILVA CUNHA (REQUERENTE)

GILMAR DA SILVA CUNHA (REQUERENTE)

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

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DECISÃO Processo: 

1001668-27.2019.8.11.0006. REQUERENTE: CRISTINA DA SILVA CUNHA, 

JULIANO ESTEVAO DA CUNHA, GILMAR DA SILVA CUNHA Vistos. 1. Há 

situações que dispensam a abertura de inventário, sendo suficiente o 

requerimento de alvará judicial, em face da natureza dos bens deixados à 

sucessão ou de seu reduzido valor, como bem dispõe o art. 1.037 do CPC 

c/c a Lei 6.858, de 24/11 /1980 e o Decreto nº. 85.845, de26/03/1981. 2. 

Ocorre que no caso do falecido BENEDITO SANTANA DA CUNHA, além do 

crédito que ora se pretende levantar, há também outros bens a inventariar, 

conforme certidão de óbito juntado à inicial, pelo que indispensável a 

abertura do inventário, inclusive para que o presente feito possa 

prosseguir, conforme dispõe o art. 2º da Lei Nº. 6.858/80 e o art. 1º, 

parágrafo único, inciso. V, do Decreto nº. 85.845/81. 3. Ante ao exposto, 

INTIME-SE a parte requerente, para, no prazo de 15 (quinze) dias, informar 

se já foi ajuizado o inventário dos bens deixados pelo “de cujus” e, não o 

tendo, que seja providenciado o ajuizamento do mesmo, bem como para 

apresentar o documento exigido pelo artigo 2º do Decreto nº 85.845/81, 

sob pena de indeferimento da inicial. 4. Em caso de não haver bens 

móveis e/ou imóveis a inventariar, deverá a parte requerente, no mesmo 

prazo, juntar documento comprobatório de inexistência de outros bens 

sujeitos a inventário, sob pena de indeferimento da inicial. 5. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000964-77.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA FARIA ORTIZ (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL ORTIZ FILHO (DE CUJUS)

ANA MARILU FARIA ORTIZ (DE CUJUS)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DECISÃO Processo: 

1000964-77.2020.8.11.0006. INVENTARIANTE: ANA LUCIA FARIA ORTIZ 

DE CUJUS: MANOEL ORTIZ FILHO, ANA MARILU FARIA ORTIZ Vistos. 1. 

RECEBO a inicial, por estarem presentes os requisitos dos arts. 319, 320 e 

610 do CPC/2015. 2. DEFIRO o pedido de justiça gratuita. 3. Conforme 

regra do parágrafo único do artigo 617, NOMEIO INVENTARIANTE a própria 

parte requerente, que prestará compromisso em 05 (cinco) dias e 

primeiras declarações nos 20 (vinte) dias subseqüentes conforme artigo 

620, sob pena de remoção ex vi artigo 622, I, todos do CPC/2015. 4. Sendo 
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de interesse do(a) inventariante, junto às primeiras declarações, pode ser 

aportado o plano de partilha amigável (art. 651, CPC). 5. Na mesma 

oportunidade, devem ser apresentadas aos autos, as certidões negativas 

das Fazendas Públicas Federal, Estadual (expedida pela Procuradoria 

Geral do Estado) e Municipal. 6. Nos termos do provimento nº 56/2016 – 

CNJ, deverá a parte autora trazer aos autos certidão de inexistência de 

testamento deixado pelo autor da herança, expedida pela CENSEC – 

Centro Notarial de Serviços Compartilhados. 7. Apresentada as primeiras 

declarações, forte no artigo 626 do CPC/2015, CITE-SE para os termos do 

inventário e da partilha o cônjuge, o companheiro, os herdeiros, os 

legatários, o Ministério Público, se houver herdeiro incapaz ou ausente e, 

se houver testamento, também o testamenteiro, observando a diligente 

gestora judicial os dizeres do referido artigo. 8. INTIME-SE a Fazenda 

Pública, (CPC art. 626), manifestando-se ela sobre os valores e podendo, 

se deles discordar, juntar provas de cadastro, em 20 (vinte) dias (art. 629 

do CPC) ou atribuir valores, que poderão ser aceitos pelos interessados 

(art. 634 do CPC), manifestando-se expressamente. 9. Concluídas 

referidas citações, conforme preconizado no artigo 627, do CPC/2015, o 

feito aguardará em cartório e pelo prazo comum de 15 (quinze) dias, para 

que as partes possam dizer sobre as primeiras declarações, sendo que a 

Fazenda Pública, no prazo de 30 (trinta) dias, informará ao juízo o valor 

dos bens de raiz descritos nas primeiras declarações, assim o fazendo 

com base no seu cadastro imobiliário consoante artigo 629 do CPC/2015. 

10. Superado os prazos encimado, CERTIFIQUE-SE sobre as citações e 

manifestações das partes interessadas quanto às primeiras declarações, 

bem como, sobre a concordância ou impugnação dos valores dos bens de 

raiz pela Fazenda Pública. 11. Havendo concordância, quanto às primeiras 

declarações e, quanto aos valores, DETERMINO a lavratura do termo de 

últimas declarações (CPC, art. 636), intimando-se o inventariante para 

prestá-las com o plano de partilha, caso haja este último. 12. Após, digam 

as partes, em quinze (15) dias (CPC, art. 637). 13. Se concordes, ao 

cálculo do tributo e digam todas as partes, em 05 (cinco) dias e, em 

seguida, a Fazenda Pública (CPC, art. 638). 14. Por fim, consigno que, de 

acordo com o art. 654, do CPC, a existência de dívida para com a Fazenda 

Pública não impedirá o julgamento da partilha, desde que o seu pagamento 

esteja devidamente garantido. 15. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000822-15.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE PEDROSA DA SILVA SANTIAGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA OAB - MT0013607A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CYPRIANO PEREIRA SANTIAGO (REU)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES SENTENÇA Processo: 

1000822-15.2016.8.11.0006. AUTOR(A): LUCIANE PEDROSA DA SILVA 

SANTIAGO REU: CYPRIANO PEREIRA SANTIAGO Vistos. 1. Trata-se de 

Ação de Inventário em relação aos bens deixados pelo falecimento de 

CYPRIANO PEREIRA SANTIAGO, em que LUCIANE PEDROSO DA SILVA 

SANTIAGO foi nomeada inventariante. 2. O feito tramitou regularmente, 

derradeiramente, há informação nos autos do latente ABANDONO do feito 

pela parte requerente, haja vista que a mesma não se manifesta nos 

autos, desde meados de 2016 a inventariante vem sendo intimada, tanto 

por seu causídico como pessoalmente, para juntada de documentos 

necessários ao deslinde do feito, entretanto, manteve-se inerte. 3. Ainda, 

houve a tentativa de intimar os demais herdeiros para manifestar interesse 

em exercer o encargo, e, apesar de devidamente intimados os herdeiros 

para manifestar interesse no prosseguimento do feito e no encargo, os 

mesmos quedaram-se inertes, deixando transparecer que a prestação 

jurisdicional que outrora vindicava não mais lhe interessa. É o relato do 

necessário. DECIDO. 4. Mister discorrer que a atividade jurisdicional, via de 

regra, é acessória, secundária e instrumental, imprescindindo de livre e 

prévia provocação da parte interessada (art. 2º, CPC), destarte, não mais 

sendo útil, adequada e necessária a atuação do Poder Judiciário in casu, 

imperioso é extinguir o feito sem mergulhar no mérito da causa. 5. Esse é o 

pensamento jurisprudencial pátrio, a saber: “No sistema processual civil 

brasileiro vige o princípio da inércia da jurisdição (art. 2º, do CPC), sendo a 

petição inicial o que fixa o objeto e o limite da lide (art. 264 do CPC)” (ApCiv 

2007.013906-5, rel. Des. Marco Aurélio Gastaldi Buzzi, j. 14.12.07, TJSC) 

6. Assim, como resta devidamente demonstrada a desídia dos herdeiros, a 

extinção do feito é medida que se impõe. 7. Nesse sentido, transcrevo o 

seguinte julgado: “APELAÇÃO CÍVEL - INÉRCIA - ABANDONO DA CAUSA - 

NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE E PATRONO - 

OBEDIÊNCIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO. - Intimados o autor, 

pessoalmente, via edital, e na pessoa do seu patrono, para fins de 

caracterização da desídia e não havendo andamento no processo, deve 

ser mantida a extinção por abandono. (TJ-MG - AC: 10702110004018001 

MG , Relator: Márcio Idalmo Santos Miranda, Data de Julgamento: 

30/06/2015, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

14/07/2015)” DISPOSITIVO. 8. Pelo exposto, forte na disposição do inciso 

III do artigo 267 do CPC, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução 

do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, 

condenando a parte desidiosa ao pagamento de custas e despesas 

processuais conforme § 4º do artigo 20 do CPC, salvo se previa e 

expressamente já lhe deferido as benesses da Lei 1.060/50 ou se isenta 

na forma da Lei Estadual 7.603/2001. 9. PUBLIQUE-SE esta decisum uma 

única vez e, certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as 

anotações e baixas ínsitas na CNGC. 10. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. 11. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1006585-89.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA REGINA RODRIGUES (REQUERENTE)

EDITE RODRIGUES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR OAB - MT23137/O (ADVOGADO(A))

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

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES SENTENÇA Processo: 

1006585-89.2019.8.11.0006. REQUERENTE: EDITE RODRIGUES MARTINS, 

TEREZA REGINA RODRIGUES Vistos. 1. Cuida-se de ação de pedido de 

alvará judicial proposta por EDITE RODRIGUES MARTINS e TEREZA 

REGINA RODRIGUES. 2. Ao verificar o sistema PJE, constato que tramita 

neste juízo o processo n. 1005560-75.2018.811.0006, com as mesmas 

partes, pedido e causa de pedir da presente ação. 3. Eis o relato do 

necessário. Fundamento e DECIDO. 4. Nos termos do artigo 354 do Código 

de Processo Civil, consta: “Art. 354. Ocorrendo qualquer das hipóteses 

previstas nos arts. 485 e 487, incisos II e III, o juiz proferirá sentença.” 5. 

Com efeito: "A matéria relativa a pressupostos processuais, perempção, 

litispendência, coisa julgada e condições de admissibilidade da ação, pode 

ser apreciada, de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição ordinária, 

enquanto não proferida a sentença de mérito (art. 267, parágrafo 3º.). 

Suscitada a questão sobre a ilegitimidade de parte, não pode o Tribunal 

eximir-se de apreciá-la, sob alegação de preclusão, sendo-lhe possível, 

no caso, examiná-la de ofício" (STJ - 3ª. Turma, REsp 5.735 - PR, rel. Min. 

Waldemar Zveiter, j. 04.12.90, não conheceram, v.u., DJU 04.02.91, p. 576, 

2ª. col., em.). 6. Dispõe o art. 485, V do Código de Processo Civil do ano 

de 2015, in verbis: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) V – 

reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa 

julgada". 7. In casu, verifico que ocorre a hipótese de litispendência do 

presente feito ao processo sob n. n. 1005560-75.2018.811.0006 (PJE), em 

trâmite no juízo da Primeira Vara Cível desta Comarca, pois ambos 

apresentam as mesmas partes, pedido e causa de pedir. 8. Sem prejuízo, 

consigno que o pleito da presente ação deve ser requerido de forma 

incidental, como tutela provisória, nos autos da ação já discutida neste 

juízo. 9. Por oportuno, vejamos a lição de Humberto Theodoro Júnior: "Sob 

o rótulo de ‘Tutela Provisória’, o novo CPC reúne três técnicas processuais 

de tutela provisória, prestáveis eventualmente em complemento e 

aprimoramento eficacial da tutela principal, a ser alcançada mediante o 

provimento que, afinal, solucionará definitivamente o litígio configurador do 

objeto do processo. Nesse aspecto, as ditas ‘tutelas provisórias’ arroladas 

pela legislação processual civil renovada correspondem, em regra, a 

incidentes do processo, e não a processos autônomos ou distintos. De tal 
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sorte que a antiga dicotomia do processo principal (de cognição ou 

execução) e cautelar, existente no Código revogado, não mais subsiste na 

nova lei, pelo menos como regra geral, restando bastante simplificado o 

procedimento. Correspondem esses provimentos extraordinários, em 

primeiro lugar, às tradicionais medidas de urgência – cautelares 

(conservativas) e antecipatórias (satisfativas) -, todas voltadas para 

combater o perigo de dano que possa advir do tempo necessário para 

cumprimento de todas as etapas do devido processo legal. HUMBERTO 

TEODORO JUNIOR, NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ANOTADO, 20ª 

Edição, 2016, Rio de Janeiro: FORENSE, pg. 786" 10. Assinala o art. 337, 

em seus parágrafos 1º. e 2º., do mesmo Codex, in verbis: § 1º- 

"Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada, quando se reproduz ação 

anteriormente ajuizada”. § 2º - “Uma ação é idêntica à outra quando possui 

as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido". 11. 

Sendo assim, o parágrafo 2º. do art. 337 do CPC/2015 estabelece que, 

para se verificar a litispendência, a ação terá que ser idêntica a outra, ou 

seja, ter as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. 

12. Assim, entendo que o caso é de litispendência. DISPOSITIVO 13. Ante 

ao exposto, em face da comprovada existência de ação proposta 

anteriormente, com a mesma causa de pedir, as mesmas partes e o 

mesmo pedido, forçoso se faz o reconhecimento de Litispendência (artigo 

337 §§ 1º a 3º do C.P.C.), ao que Declaro EXTINTO O PROCESSO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, face ao fenômeno processual supra afirmado 

e com fundamento no artigo 485, incisos V e VI do Código de Processo 

Civil. 14. Isenção legal de custas e despesas processuais. 15. Ciência ao 

MPE. 16. Após, certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as 

anotações e baixas ínsitas na CNGC. 17. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

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

Processo Número: 1000087-40.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NICANOR VENANCIO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA OAB - 

MT0010049A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSIANA CASTILHO DE SOUZA SCHIMMELPFENNIG (REU)

EMERSON CASTILHO DE SOUZA (REU)

ANDERSON CASTILHO DE SOUZA (REU)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES SENTENÇA Processo: 

1000087-40.2020.8.11.0006. AUTOR: NICANOR VENANCIO DE SOUZA 

REU: EMERSON CASTILHO DE SOUZA, ANDERSON CASTILHO DE SOUZA, 

ROSIANA CASTILHO DE SOUZA SCHIMMELPFENNIG Sentença 

Homologatória Vistos. 1. Trata-se de pedido de homologação de acordo 

realizado pelas partes na inicial. 2. Desnecessária a intervenção do 

Ministério Público Estadual. É o sucinto relato do necessário. Fundamento e 

Decido. 3. Toda e qualquer ação necessita de prévio litígio, i.e., da 

pretensão resistida. Acordando as partes sobre o direito vergastado, não 

mais interessa ao Poder Judiciário persistir na demanda, eis que a 

pacificação focal já foi alcançada, sendo por isso que o poder 

Jurisdicional reveste-se da secundariedade. 4. Ex vi, da autocomposição 

celebrada pelas partes no bojo dos autos, bem como para fins do artigo 

515, III, do CPC/2015, e atendendo-se ainda ao disposto no inciso III do art. 

487 do CPC/2015, para que produza os devidos efeitos legais o acordo 

judicial celebrado pelas partes, HOMOLOGO o acordo, e, por 

conseqüência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

JULGO EXTINTO o presente feito. 5. Eventual descumprimento do acordo 

ensejará pedido de execução nestes mesmos autos ou em processo 

autônomo, bem como acarretará a inscrição no banco de dados dos 

serviços de proteção ao crédito, se necessário. 6. DEFIRO o pedido de 

Justiça Gratuita. 7. Sem custas e honorários, vez que as partes são 

beneficiárias da gratuidade da justiça. 8. Para efetivação deste comando 

judicial, se necessário, promova a diligente gestora as comunicações e 

diligências para materialização das cláusulas e termos da autocomposição 

homologada. 9. OFICIE-SE o DRH da Policia Militar, para que cessem os 

descontos em folha da verba alimentar. 10. Após, ARQUIVE-SE com as 

baixas de estilo. 11. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005642-72.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO FREIRE DE SOUZA (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROMANA PIRES DE SOUZA (DE CUJUS)

JOÃO FREIRE DE SOUZA (DE CUJUS)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES SENTENÇA Processo: 

1005642-72.2019.8.11.0006. INVENTARIANTE: GILBERTO FREIRE DE 

SOUZA DE CUJUS: JOÃO FREIRE DE SOUZA, ROMANA PIRES DE SOUZA 

Vistos. 1. Trata-se de Ação de Inventário em relação aos bens deixados 

pelo falecimento de JOÃO FREIRE DE SOUZA e ROMANA PIRES DE 

SOUZA, em que GILBERTO FREIRE DE SOUZA foi nomeado inventariante. 

2. O feito tramitou regularmente, derradeiramente, há informação nos 

autos do latente ABANDONO do feito pela parte requerente, haja vista que 

o mesmo não se manifesta nos autos, mesmo sendo intimado, tanto por 

seu causídico como pessoalmente, para juntada de documentos 

necessários ao deslinde do feito, entretanto, manteve-se inerte. 3. Ainda, 

houve a tentativa de intimar os demais herdeiros para manifestar interesse 

em exercer o encargo, e, apesar de devidamente intimados os herdeiros 

para manifestar interesse no prosseguimento do feito e no encargo, os 

mesmos quedaram-se inertes, deixando transparecer que a prestação 

jurisdicional que outrora vindicava não mais lhe interessa. É o relato do 

necessário. DECIDO. 4. Mister discorrer que a atividade jurisdicional, via de 

regra, é acessória, secundária e instrumental, imprescindindo de livre e 

prévia provocação da parte interessada (art. 2º, CPC), destarte, não mais 

sendo útil, adequada e necessária a atuação do Poder Judiciário in casu, 

imperioso é extinguir o feito sem mergulhar no mérito da causa. 5. Esse é o 

pensamento jurisprudencial pátrio, a saber: “No sistema processual civil 

brasileiro vige o princípio da inércia da jurisdição (art. 2º, do CPC), sendo a 

petição inicial o que fixa o objeto e o limite da lide (art. 264 do CPC)” (ApCiv 

2007.013906-5, rel. Des. Marco Aurélio Gastaldi Buzzi, j. 14.12.07, TJSC) 

6. Assim, como resta devidamente demonstrada a desídia dos herdeiros, a 

extinção do feito é medida que se impõe. 7. Nesse sentido, transcrevo o 

seguinte julgado: “APELAÇÃO CÍVEL - INÉRCIA - ABANDONO DA CAUSA - 

NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE E PATRONO - 

OBEDIÊNCIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO. - Intimados o autor, 

pessoalmente, via edital, e na pessoa do seu patrono, para fins de 

caracterização da desídia e não havendo andamento no processo, deve 

ser mantida a extinção por abandono. (TJ-MG - AC: 10702110004018001 

MG , Relator: Márcio Idalmo Santos Miranda, Data de Julgamento: 

30/06/2015, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

14/07/2015)” DISPOSITIVO. 8. Pelo exposto, forte na disposição do inciso 

III do artigo 267 do CPC, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução 

do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, 

condenando a parte desidiosa ao pagamento de custas e despesas 

processuais conforme § 4º do artigo 20 do CPC, salvo se previa e 

expressamente já lhe deferido as benesses da Lei 1.060/50 ou se isenta 

na forma da Lei Estadual 7.603/2001. 9. PUBLIQUE-SE esta decisum uma 

única vez e, certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as 

anotações e baixas ínsitas na CNGC. 10. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. 11. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002875-61.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR BATISTA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA GONCALVES DA SILVA OAB - MT24344/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILDECINA SILVESTRE SURUBIM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES SENTENÇA Processo: 
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1002875-61.2019.8.11.0006. REQUERENTE: MOACIR BATISTA DE 

ALMEIDA REQUERIDO: SILDECINA SILVESTRE SURUBIM Vistos. 1. 

MOACIR BATISTA DE ALMEIDA promove Ação de Inventário. 2. O feito 

tramitou regularmente, entrementes, derradeiramente a parte autora 

requereu a DESISTÊNCIA da ação (ID. 22021826), aduzindo que o 

provimento judicial não mais lhe é útil e/ou necessário. É o relato do 

necessário. Fundamento e Decido. 3. Primeiramente, mister discorrer que a 

atividade jurisdicional, via de regra, é acessória, secundária e 

instrumental, imprescindindo de livre e prévia provocação da parte 

interessada (art. 2º, CPC), destarte, não mais sendo útil, adequada e 

necessária a atuação do Poder Judiciário in casu, imperioso é extinguir o 

feito sem mergulhar no mérito da causa. 4. Pelo exposto, forte na 

disposição do inciso VIII do artigo 267 do CPC, JULGO EXTINTO o presente 

feito sem resolução do mérito, condenando a parte desistente ao 

pagamento de custas e despesas processuais conforme § 4º do artigo 20 

do CPC, salvo se previa e expressamente já lhe deferido os benefícios da 

Lei 1.060/50. 5. Havendo participação da DPE ou do MPE, ciência ao(a) 

ínclito(a) representante, consoante gizado na legislação orgânica e 

processual de regência. 6. Após, certificado o trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE estes autos com as anotações e baixas ínsitas na CNGC. 

7. Publique-se. Intimem-se. 8. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1003863-82.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CRISOSTOMO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

MARIA HELENA CAMPOS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO JOSE DA COSTA OAB - MT0008734A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES SENTENÇA Processo: 

1003863-82.2019.8.11.0006. REQUERENTE: JOAO CRISOSTOMO DE 

ALMEIDA, MARIA HELENA CAMPOS DE ALMEIDA REQUERIDO: GOVERNO 

DO ESTADO DE MATO GROSSO SENTENÇA Indeferimento da petição 

inicial – via eleita inadequada – inexistência de interesse processual – 

Extinção do feito sem resolução do mérito. Vistos. 1. JOÃO CRISOSTOMO 

DE ALMEIDA e MARIA HELENA CAMPOS DE ALMEIDA, qualificada nos 

autos, requerer liberação de verbas trabalhistas, em nome de seu filho 

WAGNER FELIPE PATRICK DE ALMEIDA, falecido em 25/10/2018. 2. Narra 

que o de cujus deixou crédito trabalhista, visto que era vinculado à 

Secretaria de Estado e Saúde de Mato Grosso. 3. Alega que existe 

inventário extrajudicial que corre no cartório do Terceiro Ofício da 

Comarca de Cáceres/MT. 4. Ao final, requer a expedição de alvará de 

autorização para liberação das verbas trabalhistas descriminadas na 

declaração emitida pela Superintendência de Gestão de Pessoas, as quais 

totalizam R$ 3.643,55 (três mil, seiscentos e quarenta e três reais e 

cinquenta e cinco centavos). É o quanto basta relatar. FUNDAMENTO E 

DECIDO. 5. O alvará judicial, previsto no art. 666 do CPC destina-se ao 

pagamento aos dependentes ou sucessores do falecido de valores 

previstos na Lei nº 6858/80 e que não foram recebidos em vida pelos 

titulares. 6. O recebimento de tais quantias deve obedecer à natureza e 

aos critérios legais. Assim sendo, poderão ser levantadas as quantias 

relativas ao FGTS e PIS-PASEP, verbas trabalhistas, restituições de 

tributos ou os valores depositados em cadernetas de poupança e fundos 

de investimento. 7. A Lei nº 6858/80 dispõe o seguinte: “Art. 1º - Os 

valores devidos pelos empregadores aos empregados e os montantes das 

contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo 

de Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos 

titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados 

perante a Previdência Social ou na forma da legislação específica dos 

servidores civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na 

lei civil, indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou 

arrolamento.” “Art. 2º - O disposto nesta Lei se aplica às restituições 

relativas ao Imposto de Renda e outros tributos, recolhidos por pessoa 

física, e, não existindo outros bens sujeitos a inventário, aos saldos 

bancários e de contas de cadernetas de poupança e fundos de 

investimento de valor até 500 (quinhentas) Obrigações do Tesouro 

Nacional.” 8. Pois bem. Conforme dispositivos acima citados, há situações 

que dispensam a abertura de inventário, sendo suficiente o requerimento 

de alvará judicial, em face da natureza dos bens deixados à sucessão ou 

de seu reduzido valor. 9. Ocorre que no caso do falecido WAGNER FELIPE 

PATRICK DE ALMEIDA, além dos créditos que ora se pretende levantar, há 

também outros bens a inventariar, razão pela qual os requerentes optaram 

pela abertura de inventário extrajudicial, conforme noticiado na inicial, 

motivo que impede a expedição de alvará, tendo em vista o óbice legal. 10. 

Neste sentido, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução 

35/2007, para regulamentar a Lei 11.441/2007, a qual em seu art. 14 prevê 

a admissibilidade, de escritura pública de inventário para as verbas 

previstas na Lei nº 6858/80, se presentes os seus requisitos, senão 

vejamos: “Art. 3º As escrituras públicas de inventário e partilha, 

separação e divórcio consensuais não dependem de homologação judicial 

e são títulos hábeis para o registro civil e o registro imobiliário, para a 

transferência de bens e direitos, bem como para promoção de todos os 

atos necessários à materialização das transferências de bens e 

levantamento de valores (DETRAN, Junta Comercial, Registro Civil de 

Pessoas Jurídicas, instituições financeiras, companhias telefônicas, etc.)” 

(...) “Art. 14. Para as verbas previstas na Lei no 6.858/80, é também 

admissível a escritura pública de inventário e partilha.” 11. Desse modo, 

não seria cabível o requerimento de alvará judicial em paralelo ao 

inventário extrajudicial, porquanto o pedido de levantamento de tais 

valores deve também ser requerido extrajudicialmente, nos autos de 

inventário, não sendo adequada a via eleita, notadamente porque a 

movimentação financeira via alvará é imune à incidência tributária. 12. 

Aliás, os requerentes não comprovaram que houve a negativa do 

empregador em realizar o pagamento das verbas. 13. Neste sentido, é o 

entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, senão vejamos: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ALVARÁ JUDICIAL PARA 

LEVANTAMENTO DE SALDO DE CONTAS BANCÁRIAS E ALIENAÇÃO DE 

SEMOVENTE – IMPOSSIBILIDADE – INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL 

PENDENTE DE CONCLUSÃO – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – NÃO 

EVIDENCIADA – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DO FORMAL DE PARTILHA 

E/OU EVENTUAL CARTA DE ADJUDICAÇÃO – TÍTULOS HÁBEIS PARA O 

REGISTRO DA TRANSMISSÃO DA PROPRIEDADE – SENTENÇA MANTIDA 

– RECURSO DESPROVIDO. Para se autorizar o levantamento de saldos de 

contas bancários, o valor não pode superar a 500 ORTNs (Obrigações 

Reajustáveis do Tesouro Nacional), além de não existirem na sucessão, 

outros bens sujeitos a inventário. Não comprovada nos autos à 

necessidade de alienação antecipada dos semoventes, inexiste razão a 

legitimar o pedido de alvará judicial, revelando-se, pois, necessário 

aguardar o término do inventário extrajudicial ainda pendente de 

conclusão. O formal de partilha e eventual carta de adjudicação do bem 

consistem em títulos típicos para alienação de bens deixados pelo de 

cujos.” (Ap 98569/2013, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA 

SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/03/2014, 

Publicado no DJE 11/03/2014) 14. Eis o entendimento da jurisprudência 

pátria: “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. ARTIGO 

2º DA LEI 6.858/80. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Lei 6.858/80 autoriza o 

levantamento de valores por meio de alvará judicial para os casos de 

restituição de tributos, saldos bancários e de poupança, na ausência de 

outros bens a inventariar. Além do mais, caso extrapolando o valor a ser 

levantado o limite de 500 OTN's, inviável a liberação por meio de alvará 

judicial, sendo necessário o ajuizamento de inventário ou sobrepartilha, 

notadamente porque a movimentação financeira via alvará é imune à 

incidência tributária. 2. Em síntese, a liberação de quantia, por meio de 

alvará judicial, deve atender às condições previstas em lei. O caso posto 

não se amolda ao procedimento da jurisdição voluntária. 3. Recurso 

conhec ido  e  desprov ido . ”  (TJDF -  20120210035766  

0003465-25.2012.8.07.0002, 5ª Turma Cível, Relator: Des. Marco Antonio 

da Silva Lemos, DJ: 18/05/2016, DJE: 13/06/2016). 15. Assim sendo, 

ausente o interesse de agir, bem como é inadequada a via eleita. 

DISPOSITIVO. 16. Diante do exposto e considerando o que consta dos 

autos, com fundamento no artigo 330, incisos I e III, do Código de Processo 

Civil, INDEFIRO LIMINARMENTE A PETIÇÃO INICIAL, diante da inadequação 

da via eleita e por falta de interesse processual e, em conseqüência, 

JULGO EXTINTO o presente feito, sem julgamento do mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso I e VI, do mesmo codex. 17. Sem custas 

e honorários 18. Com o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE, procedendo 

as anotações de estilo e ARQUIVANDO-SE os autos. 19. Publique-se. 

Intime-se. 20. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1001886-89.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FREDERICO FARIA HAUEISEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELLEYN DE OLIVEIRA PAINS OAB - MT15753/O-O (ADVOGADO(A))

José Renato de Oliveira Silva OAB - MT6557/O-A (ADVOGADO(A))

DANIEL BRETAS FERNANDES OAB - MT24180/O (ADVOGADO(A))

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

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES SENTENÇA Processo: 

1001886-89.2018.8.11.0006. REQUERENTE: FREDERICO FARIA HAUEISEN 

Vistos. 1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por 

FREDERICO FARIA HAUEISEN. 2. O Embargante afirma que há omissões 

na sentença acerca da expedição de alvará para levantamento do saldo 

existente nas contas vinculadas ao nome da de cujus. 3. Requer sejam 

acolhidos os presentes embargos de declaração, para que seja eliminada 

a contradição e esclarecer os motivos que levaram os honorários a ser 

arbitrado por equidade. É o breve relato. FUNDAMENTO E DECIDO. 4. Uma 

simples olhadela para o recurso verifico que o pleito deve ser acolhido, 

vez que os Embargos foram manejados em conformidade com as 

hipóteses de sua admissibilidade, pois demonstrado a omissão quanto as 

alvarás deferidos. 5. Com efeito, por ser matéria de recurso sui generis, 

tem o seu âmbito de incidência restrito pelo art. 1.022, do CPC, o qual 

prescreve: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer 

decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II 

- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.” 6. O eminente e 

renomado Professor Humberto Theodoro Júnior preleciona acerca dos 

embargos de declaração mencionando que: “Se o caso é omissão, o 

julgamento dos embargos supri-la-á, decidindo a questão que, por lapso, 

escapou à decisão embargada. No caso de obscuridade ou contradição, o 

decisório será expungido, eliminando-se o defeito nele detectado. Em 

qualquer caso, a substância do julgado será mantida, visto que os 

embargos de declaração não visam à reforma do acórdão, ou da 

sentença. No entanto, será inevitável alguma alteração no conteúdo do 

julgado, principalmente quando se tiver de eliminar omissão ou 

contradição. (grifou-se)” 7. Assim, não se pode perder de vista que o 

recorrente faz jus ao pleito invocado no bojo dos embargos e que a via 

instrumentária utilizada é pertinente para o caso, já que o ponto 

contraditório em nada interfere no meritum casae, não viola dentre outros 

princípios o da independência funcional, da segurança jurídica e do duplo 

grau de Jurisdição. 8. No caso dos autos, verifico que há omissão quanto 

aos alvarás liberados na referida sentença. 9. Pois bem. DISPOSITIVO. 10. 

À luz do exposto, com fulcro no art. 1.022, do CPC, CONHEÇO e ACOLHO 

os Embargos de Declaração em apreço, pois vislumbro hipótese de 

contradição e omissão. 11. Sendo assim, em ratificação/integração da 

sentença prolatada: “Diante do exposto, DEFIRO o alvará pretendido, 

autorizando Frederico Faria Haueisen a levantar o saldo existente na 

conta vinculada em nome da “de cujus” Lea Maria Faria Haueisen, e 

DETERMINO a expedição de alvará judicial autorizando especificamente o 

levantamento de todos os valores relacionados ao PASEP da de cujus 

junto ao Banco do Brasil, a expedição de alvará judicial para levantamento 

de qualquer valor existente em nome da de cujus junto ao Banco do Brasil 

na conta corrente 17.707-5 e na conta poupança 17.707-7, bem como a 

expedição de alvará judicial para levantamento do saldo remanescente 

dos benefícios previdenciários não recebidos em vida pela de cujus, quais 

sejam: NB 1582668709 (pensão por morte - R$ 4.286,00) e NB 

5061133753 (aposentadoria por invalidez – valor estimado de R$ 

15.459,56), abrangendo desde já eventuais correções nos valores 

indicados”. 12. Publique-se. Intimem-se. 13. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1003330-26.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SENABIO (REQUERENTE)

VILMA APARECIDA PEREIRA CORREIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE DE CASTRO JUNIOR OAB - MT17095/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR PEREIRA SENABIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES SENTENÇA Processo: 

1003330-26.2019.8.11.0006. REQUERENTE: PAULO SENABIO, VILMA 

APARECIDA PEREIRA CORREIA REQUERIDO: PAULO CESAR PEREIRA 

SENABIO Vistos. 1. PAULO SENABIO e VILMA APARECIDA PEREIRA 

CORREIRA, qualificado nos autos, requerer o levantamento do saldo 

existente em conta junto ao BANCO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, em 

nome do de seu filho PAULO CESAR PEREIRA SENABIO, falecido em 

14/06/2019. 2. O pedido se fez acompanhar dos documentos acostados 

junto à inicial. 3. Requisitadas informações à agência local do Banco da 

Caixa Econômica Federal, confirmou-se a existência de saldo de 

R$7.140,40 na conta de titularidade do falecido (ID. 28216181). 4. 

Fundamento e DECIDO. 5. Trata-se de pedido de jurisdição voluntária 

consistente em autorização para sacar o saldo existente na conta do de 

cujus junto ao Banco do Brasil. 6. Observo que os autos estão instruídos 

com todos os documentos necessários para a análise do pleito. 7. Logo, 

sendo este um procedimento de jurisdição voluntária (artigo 719 e 

seguintes do CPC), onde não há partes, mas apenas interessados, faz-se 

desnecessária qualquer dilação probatória. 8. A certidão de óbito 

comprova o falecimento do Sr. PAULO CESAR PEREIRA SENABIO. 9. 

Impende assinalar que o valor é de pouca monta. Ademais, os saldos de 

contas bancárias e de cadernetas de poupança, assim como, os fundos 

de investimento de reduzido valor, dispensam a abertura de inventário ou 

de arrolamento, à luz do artigo 666 do Código de Processo Civil, que faz 

expressa alusão à Lei nº 6.858, de 24/11/1980. 10. Assim, a Lei 6.858/80, 

regulamentada pelo Decreto 85.845/81, é perfeitamente adequada à 

espécie, posto que permite o pagamento aos dependentes ou sucessores, 

de valores não recebidos em vida pelos respectivos titulares, evitando-se, 

dessa forma, excessivas demoras com inventário e arrolamento. 11. A Lei 

n° 8.036/90, em seu artigo 20, inciso IV, dispõe que a conta vinculada 

(FGTS) poderá ser movimentada quando advir o falecimento do 

trabalhador, pagando-se a seus dependentes ou as pessoas indicadas 

em alvará judicial, independente de inventário ou arrolamento. 

DISPOSITIVO. 12. Pelo exposto, considerando a documentação 

apresentada, e com fundamento no art. 1º, V, do Decreto Lei 85.845/81 e 

nos termos do art. 587, inciso I, do CPC, julgo procedente o pedido e 

DEFIRO o alvará pretendido, autorizando PAULO SENABIO e VILMA 

APARECIDA PEREIRA CORREIRA a levantar os valores a título de FGTS a 

receber junto ao Banco da Caixa Econômica Federal, referentes ao saldo 

deixado pelo de cujus PAULO CESAR PEREIRA SENABIO, filho dos 

requerentes. 13. Dispenso a parte requerente de comprovação dos 

gastos por ser o montante de valor pequeno. 14. Sem custas, uma vez 

que beneficiários da justiça gratuita, sendo suspenso a exigibilidade das 

custas e taxas judiciárias nos termos do art. 98, §3º do CPC. 14. 

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as anotações e baixas 

ínsitas na CNGC. 15. Publique-se. Intime-se. 16. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito

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

Processo Número: 1001563-84.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LAURENI SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

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

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES SENTENÇA Processo: 

1001563-84.2018.8.11.0006. REQUERENTE: LAURENI SILVA DOS 

SANTOS Vistos. 1. LAURENI SILVA DOS SANTOS, qualificada nos autos, 

requerer o levantamento do saldo existente em conta junto ao BANCO DA 

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, em nome do de seu filho VALDIR SILVA 

DOS SANTOS, CPF 935.669.641-15, falecido em 28/09/2016. 2. O pedido 

se fez acompanhar dos documentos acostados junto à inicial. 3. 

Requisitadas informações à agência local do Banco da Caixa Econômica 

Federal, confirmou-se a existência de saldo de R$133,49 na conta de 

titularidade do falecido (ID. 26289361). 4. Fundamento e DECIDO. 5. 

Trata-se de pedido de jurisdição voluntária consistente em autorização 

para sacar o saldo existente na conta do de cujus junto ao Banco do 
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Brasil. 6. Observo que os autos estão instruídos com todos os 

documentos necessários para a análise do pleito. 7. Logo, sendo este um 

procedimento de jurisdição voluntária (artigo 719 e seguintes do CPC), 

onde não há partes, mas apenas interessados, faz-se desnecessária 

qualquer dilação probatória. 8. A certidão de óbito comprova o falecimento 

do Sr. VALDIR SILVA DOS SANTOS. 9. Impende assinalar que o valor é de 

pouca monta. Ademais, os saldos de contas bancárias e de cadernetas 

de poupança, assim como, os fundos de investimento de reduzido valor, 

dispensam a abertura de inventário ou de arrolamento, à luz do artigo 666 

do Código de Processo Civil, que faz expressa alusão à Lei nº 6.858, de 

24/11/1980. 10. Assim, a Lei 6.858/80, regulamentada pelo Decreto 

85.845/81, é perfeitamente adequada à espécie, posto que permite o 

pagamento aos dependentes ou sucessores, de valores não recebidos 

em vida pelos respectivos titulares, evitando-se, dessa forma, excessivas 

demoras com inventário e arrolamento. 11. A Lei n° 8.036/90, em seu 

artigo 20, inciso IV, dispõe que a conta vinculada (FGTS) poderá ser 

movimentada quando advir o falecimento do trabalhador, pagando-se a 

seus dependentes ou as pessoas indicadas em alvará judicial, 

independente de inventário ou arrolamento. DISPOSITIVO. 12. Pelo 

exposto, considerando a documentação apresentada, e com fundamento 

no art. 1º, V, do Decreto Lei 85.845/81 e nos termos do art. 587, inciso I, 

do CPC, julgo procedente o pedido e DEFIRO o alvará pretendido, 

autorizando LAURENI SILVA DOS SANTOS a levantar os valores a título 

de FGTS a receber junto ao Banco da Caixa Econômica Federal, 

referentes ao saldo deixado pelo de cujus VALDIR SILVA DOS SANTOS, 

CPF 935.669.641-15, filho da requerente. 13. Dispenso a parte requerente 

de comprovação dos gastos por ser o montante de valor pequeno. 14. 

Sem custas, uma vez que beneficiários da justiça gratuita, sendo 

suspenso a exigibilidade das custas e taxas judiciárias nos termos do art. 

98, §3º do CPC. 14. Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as 

anotações e baixas ínsitas na CNGC. 15. Publique-se. Intime-se. 16. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito

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

Processo Número: 1001580-57.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA PERES DA SILVA SEBA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL PEDRO DA SILVA (INTERESSADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES SENTENÇA Processo: 

1001580-57.2017.8.11.0006. REQUERENTE: MARINA PERES DA SILVA 

SEBA INTERESSADO: MANOEL PEDRO DA SILVA Vistos. 1. MARINA 

PERES DA SILVA SEBA, qualificada nos autos, requerer o levantamento 

do saldo existente em conta junto ao BANCO DO SICREDI, em nome de seu 

irmão MANOEL PEDRO DA SILVA, CPF 429.413.691-04, falecido em 

28/08/2014. 2. O pedido se fez acompanhar dos documentos acostados 

junto à inicial. 3. Requisitadas informações à agência local do Banco Do 

Brasil, confirmou-se a existência de saldo de R$680,36 na conta de 

titularidade do falecido (ID. 23115837). 4. Fundamento e DECIDO. 5. 

Trata-se de pedido de jurisdição voluntária consistente em autorização 

para sacar o saldo existente na conta do de cujus junto ao Banco do 

Brasil. 6. Observo que os autos estão instruídos com todos os 

documentos necessários para a análise do pleito. 7. Logo, sendo este um 

procedimento de jurisdição voluntária (artigo 719 e seguintes do CPC), 

onde não há partes, mas apenas interessados, faz-se desnecessária 

qualquer dilação probatória. 8. A certidão de óbito comprova o falecimento 

do Sr. MANOEL PEDRO DA SILVA, CPF 429.413.691-04. 9. Impende 

assinalar que o valor é de pouca monta. Ademais, os saldos de contas 

bancárias e de cadernetas de poupança, assim como, os fundos de 

investimento de reduzido valor, dispensam a abertura de inventário ou de 

arrolamento, à luz do artigo 666 do Código de Processo Civil, que faz 

expressa alusão à Lei nº 6.858, de 24/11/1980. 10. Assim, a Lei 6.858/80, 

regulamentada pelo Decreto 85.845/81, é perfeitamente adequada à 

espécie, posto que permite o pagamento aos dependentes ou sucessores, 

de valores não recebidos em vida pelos respectivos titulares, evitando-se, 

dessa forma, excessivas demoras com inventário e arrolamento. 11. A Lei 

n° 8.036/90, em seu artigo 20, inciso IV, dispõe que a conta vinculada 

(FGTS) poderá ser movimentada quando advir o falecimento do 

trabalhador, pagando-se a seus dependentes ou as pessoas indicadas 

em alvará judicial, independente de inventário ou arrolamento. 

DISPOSITIVO. 12. Pelo exposto, considerando a documentação 

apresentada, e com fundamento no art. 1º, V, do Decreto Lei 85.845/81 e 

nos termos do art. 587, inciso I, do CPC, julgo procedente o pedido e 

DEFIRO o alvará pretendido, autorizando MARINA PERES DA SILVA SEBA 

a levantar os valores junto ao Banco do Sicredi, referentes ao saldo 

deixado pelo de cujus MANOEL PEDRO DA SILVA, CPF 429.413.691-04, 

irmão da requerente. 13. Dispenso a parte requerente de comprovação 

dos gastos por ser o montante de valor pequeno. 14. Sem custas, uma 

vez que beneficiários da justiça gratuita, sendo suspenso a exigibilidade 

das custas e taxas judiciárias nos termos do art. 98, §3º do CPC. 14. 

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as anotações e baixas 

ínsitas na CNGC. 15. Publique-se. Intime-se. 16. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000327-34.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DIEYLE DE LIMA PAVAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZANDRA ANGELA DURANTI OAB - SC30820 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VOLKSWAGEN CORRETORA DE SEGURO (REU)

F M C CENTER CAR LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS OAB - MT8014-O 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-A (ADVOGADO(A))

LEONARDO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA OAB - RJ0160435A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO TEMPESTIVIDADE DO RECURSO IMPULSIONAMENTO PARA 

CONTRARRAZOAR Certifico que a apelação interposta pela parte apelante 

é tempestiva (30102076). Com efeito impulsiono os autos, com a finalidade 

de que a parte apelada, na pessoa de seu Advogado, no prazo legal, 

apresente contrarrazões ao recurso interposto. Cáceres/MT, 13 de março 

de 2020. Eliana de Fátima Segatto Mendes Técnica Judiciária

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000923-13.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE COSTA FREITAS GODOY (REQUERENTE)

MARIA ANTONIA COSTA FREITAS (REQUERENTE)

APARECIDA MICHELLE COSTA FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA COSTA BARROS OAB - MT25368/O-O (ADVOGADO(A))

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

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Autos do Processo Judic ia l  E let rônico n . 

1000923-13.2020.8.11.0006. Vistos. 1. Trata-se de PEDIDO DE ALVARÁ 

JUDICIAL PARA LIBERAÇÃO DE VALORES proposta por APARECIDA 

MICHELLE COSTA FREITAS, curatelada representada por MARIA ANTONIA 

COSTA FREITAS, FRANCIELE COSTA FREITAS GODOY e MARIA 

ANTONIA COSTA FREITAS no intento de obter autorização judicial para 

auferir levantamento de valores não sacados em vida por OSÓRIO DE 

FREITAS GODOY. 2. Há situações que dispensam a abertura de 

inventário, sendo suficiente o requerimento de alvará judicial, em face da 

natureza dos bens deixados à sucessão ou de seu reduzido valor, como 

bem dispõe o art. 666 do CPC c/c a Lei 6.858, de 24/11 /1980 e o Decreto 

nº. 85.845, de 26/03/1981. 3. Ocorre que no caso do falecido Ozório de 

Freitas Godoy, além do crédito que ora se pretende levantar, há também 

outros bens a inventariar, conforme certidão de óbito juntado à inicial (Id. 

30135459), pelo que indispensável a abertura do inventário, inclusive para 

que o presente feito possa prosseguir, conforme dispõe o art. 2º da Lei 

Nº. 6.858/80 e o art. 1º, parágrafo único, inciso. V, do Decreto nº. 

85.845/81. 3. Ante ao exposto, INTIME-SE a parte requerente para, no 
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prazo de 15 (quinze) dias, informar se já foi ajuizado o inventário dos bens 

deixados pelo “de cujus” e, não o tendo, que seja providenciado o 

ajuizamento do mesmo, bem como para apresentar o documento exigido 

pelo artigo 2º do Decreto nº 85.845/81, sob pena de indeferimento da 

inicial. 4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO 

DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000461-95.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ERENILDO RAMOS LEITE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE DE CASTRO JUNIOR OAB - MT17095/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP84206-A (ADVOGADO(A))

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO OAB - MT17528-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Autos do Processo de Código nº 1000461-95.2016.8.11.0006. 

Vistos. 1. Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposta por 

ERENILDO RAMOS LEITE em face de BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA, ambos qualificados nos autos. 2. Conforme acórdão 

constante ao Id. 30097746 o juízo ad quem deu parcial provimento ao 

agravo de instrumento oposto pela parte exequente, determinando que a 

obrigação de restituição do veículo fosse convertida em perdas e danos 

sem que se fale em compensação da dívida. 3. Aos Ids. 29769374 e 

anexos, pugna o exequente pela intimação do Banco executado para 

pagamento da dívida remanescente num total de R$ 38.616,23 (trinta e oito 

mil, seiscentos e dezesseis reais e vinte e três centavos). 4. Todavia, 

conforme comprovante de Id. 22728069, a parte executada já efetuou o 

depósito num total de R$ 84.199,59 (oitenta e quatro mil, cento e noventa e 

nove reais e cinquenta e nove centavos). 5. Ao id. 26892621 é visto o 

alvará expedido em favor da parte exequente num total de R$ 24.045,64 

(vinte e quatro mil e quarenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos). 

6. Conforme certidão e demonstrativo de Id. 30205701 ainda há depositado 

nos autos num total de R$ 61.383,02 (sessenta e um mil, trezentos e 

oitenta e três reais e dois centavos). 7. Bem por isso, não há que se falar 

em intimação para pagamento da condenação pela parte executada, visto 

que já há valores suficientes depositados nos autos para quitação da 

obrigação. 8. Ante ao exposto, visto que a parte autora apresentou 

cálculos do valor remanescente, INTIME-SE a parte executada para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste a respeito dos cálculos 

efetuados, valendo-se o silêncio como concordância. 9. Decorrido “in 

albis” o prazo acima, DEFIRO desde já a expedição do alvará em favor da 

parte exequente, no valor de R$ 38.616,23 (trinta e oito mil, seiscentos e 

dezesseis reais e vinte e três centavos) a ser descontado do valor já 

constante nos autos, levando-se em consideração os dados bancários já 

apresentados. 10. Após, INTIME-SE a parte executada para apresentação 

de conta bancária para devolução da quantia restante. 11. Por fim, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações ínsitas na CNGC. 12. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário com celeridade. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002806-29.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

C. D. C. D. P. E. M. E. M. D. G. C. -. S. E. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Eduardo Theodoro Fabrini OAB - MT10018-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. G. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILSON CARLOS FERREIRA OAB - MT0014391A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 152, VI, CPC, impulsiono os autos, a fim de INTIMAR A 

PARTE REQUERENTE, por meio de seu advogado, legalmente constituído, 

para manifestar-se nos autos e requerer o que entender de direito, no 

prazo de 10 (dez) dias, ante a certidão do oficial de justiça Id 28830673.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006947-28.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA MARIA GOMES NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

 

CERTIDÃO TEMPESTIVIDADE DO RECURSO IMPULSIONAMENTO PARA 

CONTRARRAZOAR Certifico que a apelação interposta pela parte apelante 

é tempestiva (29325015). Com efeito impulsiono os autos, com a finalidade 

de que a parte apelada, na pessoa de seu Advogado, no prazo legal, 

apresente contrarrazões ao recurso interposto. Cáceres/MT, 13 de março 

de 2020. Eliana de Fátima Segatto Mendes Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006851-76.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA DO CARMO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLAINE SANTOS FARIA OAB - SP130653 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PEREIRA DE SOUSA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DEPÓSITO DE VALORES - DILIGÊNCIA Impulsiono os autos 

para intimar a parte autora, na pessoa de seu Advogado, com o intuito de 

que, no prazo de 15 dias, efetue o pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça, visando o cumprimento do Mandado de intimação a ser 

oportunamente expedido. Deverá o nobre causídico acessar o site do 

TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar nos ícones “Serviços - Guias – Diligência – 

Emissão de Guia de Diligência”. Ao final, após efetuar o pagamento da 

aludida “Guia de Diligência", o patrono deverá acostar aos autos o 

respectivo comprovante. Cáceres/MT,13 de março de 2020. Eliana de 

Fátima Segatto Mendes Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006932-25.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE PAULO BRANDAO DA SILVA (EXECUTADO)

CELIA CONCEICAO DA SILVA (EXECUTADO)

VERA CONCEICAO DA SILVA - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos do art. 152, VI, CPC, impulsiono os autos, a fim de INTIMAR A 

PARTE REQUERENTE, por meio de seu advogado, legalmente constituído, 

para manifestar-se nos autos e requerer o que entender de direito, no 

prazo de 10 (dez) dias, ante a certidão do oficial de justiça Id 29135797.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000180-03.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARLON CORREA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA OAB - MT0013607A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Gislaine dos Santos Pereira (REQUERIDO)

 

Nos termos do art. 152, VI, CPC, impulsiono os autos, a fim de INTIMAR A 

PARTE REQUERENTE, por meio de seu advogado, legalmente constituído, 

para manifestar-se nos autos e requerer o que entender de direito, no 

prazo de 10 (dez) dias, ante a certidão do oficial de justiça Id 29048522.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000402-10.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KELE CRISTINA DOS REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CRISTINA SOARES DE ALMEIDA BERTE OAB - MT23941/O 
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(ADVOGADO(A))

ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI OAB - MT0012981A (ADVOGADO(A))

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODONTO MEDICA LTDA - ME (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Vide anexo.

Despacho Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1000817-51.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARA DE FATIMA LAVAGNOLI (AUTOR(A))

VITORIO LAVAGNOLLI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ PAULO MIRANDA DA SILVA OAB - MT22679/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENISE SILVA DE REZENDE (REU)

ISAN OLIVEIRA DE REZENDE (REU)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Autos do Processo Judic ia l  E let rônico n . 

1000817-51.2020.8.11.0006. Vistos. 1. Analisando a peça exordial, 

verifico que, a parte autora citou os termos do contrato de compra e 

venda, bem como, os números de matrícula de registro do imóvel rural, 

contudo, não promoveu juntada aos autos dos referidos documentos, 

sendo estes necessários, inclusive, para fins de fixação da competência 

do foro para apreciação da demanda, visto que nenhuma das partes 

reside nesta Comarca. 2. Assim, nos termos do art. 321 do CPC/2015, 

INTIMO a parte autora a promover emenda à inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento. 3. Decorrido o “in albis” prazo, 

CERTIFIQUE-SE nos autos e FAÇA-OS CONCLUSOS para análise e demais 

deliberações. 4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000825-28.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RONALD WALLACE SIMONSEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE MARTINS OAB - SP233360 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANO CARVALHO DE MEDEIROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Autos do Processo Judicial  Eletrônico n.º 

1000825-28.2020.8.11.0006. Vistos. 1. Trata-se de epístola proveniente 

do Juízo da 28ª VARA CÍVEL DE SÃO PAULO/SP, observado na espécie 

os dizeres do artigo 260 e seguintes do CPC/2015. 2. Dessa forma, 

preenchidos os requisitos legais, DETERMINO o imediato cumprimento da 

missiva e, uma vez alcançada tal finalidade, devolva-a mediante 

anotações e baixas legais (CNGC), grafando nossas sinceras 

homenagens no ofício devolutório subscrito pelo(a) diligente Gestor(a) 

Judicial. 3. Acerca da distribuição e da presente decisum, COMUNIQUE-SE 

o ínclito juízo deprecante, conforme disposição da CNGC/MT. 4. SERVE A 

PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO/OFÍCIO. 5. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário com celeridade. PIERRO DE 

FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000981-16.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES BARBOSA FILHO OAB - MT0017556S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX DA SILVA SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000981-16.2020.8.11.0006. 

REQUERENTE: ITAU SEGUROS S/A REQUERIDO: ALEX DA SILVA SOUZA 

Vistos. 1. INTIME-SE a parte requerente com a finalidade de emendar a 

petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo juntar aos autos 

comprovante de recolhimento das custas processuais, sob pena de 

indeferimento da petição inicial (art. 321, parágrafo único e art. 485, 

incisos I, do CPC/2015). 2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito em Substituição 

Legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000912-81.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (EXECUTADO)

PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E 

HOSPITALAR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Autos do Processo Judic ia l  E let rônico n . 

1000912-81.2020.8.11.0006. Vistos. 1. Analisando a peça exordial e 

documentos anexos, verifico que o MPE não promoveu a juntada do Termo 

de Ajustamento de Conduta – TAC, sendo tal documento essencial para 

ajuizamento da ação de execução da obrigação de fazer, nos termos do 

art. 798, I, “a”, do CPC/2015. 2. Assim, com espeque no art. 321 do 

CPC/2015, INTIME-SE o representante do MPE para que promova emenda à 

inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. 3. 

Decorrido o “in albis” prazo, CERTIFIQUE-SE nos autos e FAÇA-OS 

CONCLUSOS para análise e demais deliberações. 4. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000963-92.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANIA BARCELO DA SILVA OAB - MT0019722A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMAXUELBER SOUZA BACA 03809539198 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Autos do Processo Judicial  Eletrônico nº . 

1000963-92.2020.8.11.0006. Vistos. 1. Nos termos do art. 2º, §4º do 

Provimento nº 22/2016-CGJ, INTIME-SE a parte autora para providenciar o 

pagamento da taxa distribuição e das custas, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. 2. Decorrido “in albis” o 

prazo acima fixado, CERTIFIQUE-SE nos autos e FAÇA-OS CONCLUSOS 

para ulteriores deliberações. 3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo 

o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000969-02.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DIRLEI CARPEJANI DE JESUS (AUTOR(A))

SILVANIA MARIA DE BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRELLY FELISBERTA DE SOUZA OAB - MT23956/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILDA BRAGA BENINCA (REU)

ARLETE BRAGA BENINCA ALEM (REU)

ANA ROSA BRAGA BENINCA (REU)

DAGMAR BRAGA BENINCA (REU)

VANUSA BRAGA BENINCA (REU)

ALDO BRAGA BENINCA (REU)

MARIA TEREZA BRAGA BENINCA (REU)

RAMES BRAGA BENINCA (REU)

FABIO BRAGA BENINCA (REU)
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LUIS AUGUSTO BENINCA (REU)

ROBERTO CARLOS BRAGA BENINCA (REU)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Autos do Processo Judicial  Eletrônico nº . 

1000969-02.2020.8.11.0006. Vistos. 1. Em análise à inicial verifico que 

dentre outros pedidos, pleiteiam os autores pela concessão do benefício 

de gratuidade de justiça, apresentando apenas declaração de 

hipossuficiência, não trazendo demais elementos que evidenciem a 

situação hipossuficiente. 2. Isto posto, com fundamento no art. 99, § 2º, do 

CPC[1], INTIMEM-SE os autores para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentem demais elementos que evidenciem os pressupostos legais 

para concessão do benefício, sob pena de indeferimento. 3. Cumpre 

salientar que, se assim entender, poderá a parte autora pugnar pelo 

parcelamento das custas processuais em até 6 (seis) prestações, com 

espeque no artigo 98, §6º do CPC c/c artigo 468, §§6º e 7º da CNGC[2]. 4. 

Decorrido “in albis” o prazo acima fixado, CERTIFIQUE-SE nos autos e 

FAÇA-OS CONCLUSOS para ulteriores deliberações. 5. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito [1]§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos 

autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a 

concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, 

determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos. [2] §6º O juiz, atento às circunstâncias e peculiaridades do 

caso concreto, após analisar o pedido de gratuidade e considerar 

pertinentes as alegações, poderá, mediante decisão fundamentada, 

conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o 

beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento. §7º O 

parcelamento poderá ser realizado em até seis parcelas mensais e 

sucessivas sujeitas à correção monetária, sendo a primeira após a 

decisão favorável do juiz.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000998-52.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ZOZIMO RODRIGUES DE CARVALHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DOLORES DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Autos do Processo Judicial  Eletrônico n.º 

1000998-52.2020.8.11.0006. Vistos. 1. Trata-se de epístola proveniente 

do Juízo da 3ª VARA CÍVEL DE RIO VERDE/GO, observado na espécie os 

dizeres do artigo 260 e seguintes do CPC/2015. 2. Dessa forma, 

preenchidos os requisitos legais, DETERMINO o imediato cumprimento da 

missiva e, uma vez alcançada tal finalidade, devolva-a mediante 

anotações e baixas legais (CNGC), grafando nossas sinceras 

homenagens no ofício devolutório subscrito pelo(a) diligente Gestor(a) 

Judicial. 3. Acerca da distribuição e da presente decisum, COMUNIQUE-SE 

o ínclito juízo deprecante, conforme disposição da CNGC/MT. 4. SERVE A 

PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO/OFÍCIO. 5. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário com celeridade. PIERRO DE 

FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007959-14.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDMILSON GREGORIO DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA OAB - MT0013607A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Autos do Processo de Judicial Eletrônico n.º 

1007959-14.2017.8.11.0006. Vistos 1. Considerando o depósito realizado 

pela parte requerida ao Id. 13283817, conforme já deferido na sentença de 

Id. 17169200, EXPEÇA-SE alvará em favor da parte autora, levando-se em 

consideração os dados bancários informados ao Id. 17551841. 2. Após, 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da referida sentença e 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações ínsitas na CNGC. 3. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000123-87.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI OAB - MT0017555S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS ZARUR BERNARDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000123-87.2017.8.11.0006. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO REQUERIDO: LUCAS ZARUR 

BERNARDO Vistos. 1. Considerando o provimento do apelo, INTIME-SE a 

parte requerente para manifestar-se acerca da certidão de oficial de 

justiça de id 14223631, bem como para fornecer os meios necessários 

para o cumprimento da diligência, no prazo de 15 (quinze) dias. 2. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito em Substituição Legal

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92193 Nr: 7315-69.2009.811.0006

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO JAIR MONARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRACILDA ROCHA TEIXEIRA, VALDIVINO 

CORREIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER LEITE DA COSTA 

PINTO - OAB:12.829

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEISON B. DE ALMEIDA - 

OAB:24.495/B, JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR - OAB:14325 MT

 INTIMAÇÃO - PARTES INTEGRANTES DA LIDE

 PROCESSO RETORNOU DO TJMT

 Analisando o feito constata-se que houve o retorno dos autos do TJMT 

(sede recursal).

Com efeito impulsiono os autos para intimar as partes integrantes da lide, 

na pessoa de seus Advogados, com a finalidade de que, no prazo de 15 

dias, pleiteiem o que entender de direito, sob pena de arquivamento do 

feito.

 Felipe N. Mattioni

Gestor/Analista Judiciário

M. 32637

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 189437 Nr: 7886-30.2015.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ BARBOSA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EXPEDITO FIGUEIREDO DE SOUZA 

- OAB:4210 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A MT

 CUSTA E TAXA.

Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte Devedora, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais a que foi condenado 
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nos termos da sentença de fl. 138/140, Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$ 434,44( quatrocentos e trinta e quatro reais e 

quarenta e quatro centavos) para recolhimento da guia de Custas e R$ 

434,44( quatrocentos e trinta e quatro reais e quarenta e quatro 

centavos)para fins de guia de Taxa. Fica cientificado que poderá acessar 

o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo e CPF do pagante. 

Clicar no item custas e incluir o valor, em seguida clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema irá gerar um boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

do fórum da Comarca de Cáceres aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento ou via Portal Eletrônico do Advogado (PEA).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 198161 Nr: 2364-85.2016.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RITA BONFÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIOS 

-DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIONELY ARAUJO VIEGAS - 

OAB:2684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 CUSTA E TAXA.

Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte Devedora, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais a que foi condenado 

nos termos da sentença de fl. 118/120, Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$ 413,40( quatrocentos e e treze reais e 

quarenta centavos) para recolhimento da guia de Custas e R$ 146,44( 

cento e quarenta e seis reais e quarenta e quatro centavos)para fins de 

guia de Taxa. Fica cientificado que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, 

link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo e CPF do pagante. Clicar no item custas e 

incluir o valor, em seguida clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. 

O sistema irá gerar um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, 

deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo do fórum da Comarca de 

Cáceres aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento ou via 

Portal Eletrônico do Advogado (PEA).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90052 Nr: 5306-37.2009.811.0006

 AÇÃO: Alienação Judicial de Bens->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTELA MARA BRANDINI DE ASSUNÇÃO 

MURTINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8.922-A MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DEFENSIVA

Certifico que a parte requerida apesar de citada e intimada deixou 

transcorrer o prazo legal para apresentar manifestação defensiva (fls. 

78/78-v).

 Com efeito impulsiono os autos para intimar a parte autora, com a 

finalidade que, no prazo de 15 dias, manifeste no feito, pleiteando o que 

entender de direito, sob pena de extinção/arquivamento.

Felipe N. Mattioni

Gestor/Analista Judiciário

M. 32637

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100173 Nr: 5266-21.2010.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANE HERMINIA DE ARRUDA FANAIA, JOÃO EDSON DE 

ARRUDA FANAIA, VERA HELENA DE ARRUDA FANAIA MONTEIRO, GEZO 

ZANATA, LÍDIA MONTEIRO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANECLEIA MARTINS XAVIER 

POMIN - OAB:39743/PR, RENATO BENVINDO FRATA - OAB:27187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A MT

 INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA

PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO

 Compulsando os autos verifica-se que o prazo de suspensão findou-se 

(fls. 381).

 Com efeito impulsiono o processo para intimar a parte autora, na pessoa 

de seu Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, promova 

o andamento do feito, pleiteando o que entender de direito, sob pena de 

extinção/arquivamento.

 Felipe N. Mattioni

Gestor/Analista Judiciário

M. 32637

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 14430 Nr: 437-12.2001.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOL D'OESTE COM. TRANSP. E IMPORT. E 

EXPORT. LTDA, ZULMIRA ZEFERINI DE ARAÚJO, JOSÉ ROBERTO DE 

ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LÚCIA FERREIRA 

TEIXEIRA - OAB:3662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA CARDOSO - 

OAB:5303, JOÃO BATISTA CARDOSO - OAB:5303/MT

 INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA

PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO

 Compulsando os autos verifica-se que o prazo de suspensão findou-se 

(fls. 270).

 Com efeito impulsiono o processo para intimar a parte autora, na pessoa 

de seu Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, promova 

o andamento do feito, pleiteando o que entender de direito, sob pena de 

extinção/arquivamento.

 Felipe N. Mattioni

Gestor/Analista Judiciário

M. 32637

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000833-05.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA FRANCISCA BEZERRA TEIXEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Autos do Processo Judicial  Eletrônico nº . 

1000833-05.2020.8.11.0006 Vistos. 1. Em razão do reconhecimento de 

litispendência em relação autos PJE n. 1000837-42.2020.8.11.0006 e 

1000838-27.2020.8.11.0006, pelo fato da presente demanda ter sido a 

primeira a ser ajuizada, entendo que esta deverá prosseguir normalmente, 

devendo a parte autora promover emenda à inicial nos termos seguintes: 

2. No caso em tela, tanto nos fatos descritos na petição inicial, como nos 

documentos apresentados, a parte não demonstra ou fornece o mínimo de 

elementos a demonstre ter tentado a solução do conflito pela via 

administrativa, ou ainda, a solicitação dos contratos firmados pela parte 

autora. 3. É pacífica a desnecessidade de exaurimento da via 

administrativa como condição de ajuizamento da ação. Porém, entendo que 

é indispensável o prévio requerimento administrativo para caracterização 
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do interesse processual de agir, pois sem ele e sem uma negativa da parte 

demandada, não há pretensão resistida - “lide”, capaz de autorizar o 

exame do mérito da pretensão processualmente veiculada. 4. Da inicial 

colhe-se que a parte “não se recorda” em ter contratado os empréstimos, 

transparecendo a falta de convicção quanto à causa de pedir e os 

pedidos contidos na ação. 5. Ora, se a parte não tem certeza de ter 

contratado com a requerida os referidos empréstimos, correto seria que, 

no mínimo, solicitasse cópia dos contratos junto à instituição financeira, 

para daí então, sendo negado, ou ainda, sendo cedidos os contratos, 

passaria a parte a tomar conhecimento das nuances presentes nos 

instrumentos, para assim ajuizar a demanda postulando o que entender de 

direito. “Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação 

com os documentos destinados a provar suas alegações.” 6. Saliento 

ainda que acaso encontre óbice (negativa) em conseguir pela via 

administrativa os instrumentos contratuais junto à instituição financeira 

requerida, surgiria então pertinência subjetiva para o ajuizamento de ação 

preparatória (tutela cautelar antecedente) a fim de que pela via judicial 

sejam acessados os documentos. Eis o entendimento do TJ/RS no 

julgamento da AC 70075242404 RS, publicado em 08/05/2018: “AUSÊNCIA 

DE PEDIDO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. CONTRATOS BANCÁRIOS. FALTA 

DE INTERESSE DE AGIR. Benefício de Assistência Judiciária Gratuita 

concedida à autora, visto que esta cumpriu comprovar a sua 

hipossuficiência financeira. Para exercer o direito subjetivo da ação, o 

interessado deve preencher as condições insculpidas no art. 17 do 

CPC/15, quais sejam a legitimidade e o interesse processual. No caso dos 

autos, em que pese se tratar de contratos diferentes, se revelou 

desnecessário o ajuizamento de plúrimas ações, visto que a parte autora 

poderia alcançar a tutela almejada com o ingresso de apenas uma 

demanda. Tal conduta afronta os princípios da celeridade e efetividade da 

prestação jurisdicional (art. 5º, LXXVIII, CRFB/88). Outrossim, a parte 

carece de interesse processual, também, em razão da ausência de 

comprovação de pedido administrativo prévio, o que, no caso da ação 

exibitória de documentos, é imprescindível para caracterizar a pretensão 

resistida. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME. (grifo nosso) 7. 

Assim, diante destes apontamentos, deverá a parte autora promover 

emenda à inicial, comprovando seu interesse de agir. 8. Outrossim, em 

razão da extinção dos autos PJE n. 1000837-42.2020.8.11.0006 e 

1000838-27.2020.8.11.0006, devido à litispendência, deverá também 

emendar a inicial incluindo os pedidos que constam nos referidos 

processos. 9. Por todo exposto, nos termos do art. 321 do CPC/2015, 

INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova 

as diligências acima, sob pena de indeferimento da inicial. 10. Decorrido “in 

albis” o prazo acima, ou ainda, sendo cumpridas as determinações pela 

parte autora, CERTIFIQUE-SE nos autos e FAÇA-OS CONCLUSOS para 

ulteriores deliberações. 11. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000841-79.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA FRANCISCA BEZERRA TEIXEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Autos do Processo Judicial  Eletrônico nº . 

1000841-79.2020.8.11.0006 Vistos. 1. Em razão do reconhecimento de 

litispendência em relação autos PJE n. 1000841-79.2020.8.11.0006, 

1 0 0 0 8 4 3 - 4 9 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 0 6 ,  1 0 0 0 8 4 6 - 0 4 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 0 6 , 

1 0 0 0 8 6 9 - 4 7 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 0 6 ,  1 0 0 0 8 7 0 - 3 2 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 0 6 , 

1000871-17.2020.8.11.0006, pelo fato da presente demanda ter sido a 

primeira a ser ajuizada, entendo que esta deverá prosseguir normalmente, 

devendo a parte autora promover emenda à inicial nos termos seguintes: 

2. No caso em tela, tanto nos fatos descritos na petição inicial, como nos 

documentos apresentados, a parte não demonstra ou fornece o mínimo de 

elementos a demonstre ter tentado a solução do conflito pela via 

administrativa, ou ainda, a solicitação dos contratos firmados pela parte 

autora. 3. É pacífica a desnecessidade de exaurimento da via 

administrativa como condição de ajuizamento da ação. Porém, entendo que 

é indispensável o prévio requerimento administrativo para caracterização 

do interesse processual de agir, pois sem ele e sem uma negativa da parte 

demandada, não há pretensão resistida - “lide”, capaz de autorizar o 

exame do mérito da pretensão processualmente veiculada. 4. Da inicial 

colhe-se que a parte “não se recorda” em ter contratado os empréstimos, 

transparecendo a falta de convicção quanto à causa de pedir e os 

pedidos contidos na ação. 5. Ora, se a parte não tem certeza de ter 

contratado com a requerida os referidos empréstimos, correto seria que, 

no mínimo, solicitasse cópia dos contratos junto à instituição financeira, 

para daí então, sendo negado, ou ainda, sendo cedidos os contratos, 

passaria a parte a tomar conhecimento das nuances presentes nos 

instrumentos, para assim ajuizar a demanda postulando o que entender de 

direito. “Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação 

com os documentos destinados a provar suas alegações.” 6. Saliento 

ainda que acaso encontre óbice (negativa) em conseguir pela via 

administrativa os instrumentos contratuais junto à instituição financeira 

requerida, surgiria então pertinência subjetiva para o ajuizamento de ação 

preparatória (tutela cautelar antecedente) a fim de que pela via judicial 

sejam acessados os documentos. Eis o entendimento do TJ/RS no 

julgamento da AC 70075242404 RS, publicado em 08/05/2018: “AUSÊNCIA 

DE PEDIDO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. CONTRATOS BANCÁRIOS. FALTA 

DE INTERESSE DE AGIR. Benefício de Assistência Judiciária Gratuita 

concedida à autora, visto que esta cumpriu comprovar a sua 

hipossuficiência financeira. Para exercer o direito subjetivo da ação, o 

interessado deve preencher as condições insculpidas no art. 17 do 

CPC/15, quais sejam a legitimidade e o interesse processual. No caso dos 

autos, em que pese se tratar de contratos diferentes, se revelou 

desnecessário o ajuizamento de plúrimas ações, visto que a parte autora 

poderia alcançar a tutela almejada com o ingresso de apenas uma 

demanda. Tal conduta afronta os princípios da celeridade e efetividade da 

prestação jurisdicional (art. 5º, LXXVIII, CRFB/88). Outrossim, a parte 

carece de interesse processual, também, em razão da ausência de 

comprovação de pedido administrativo prévio, o que, no caso da ação 

exibitória de documentos, é imprescindível para caracterizar a pretensão 

resistida. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME. (grifo nosso) 7. 

Assim, diante destes apontamentos, deverá a parte autora promover 

emenda à inicial, comprovando seu interesse de agir. 8. Outrossim, em 

razão da extinção dos autos PJE n. 1000843-49.2020.8.11.0006, 

1 0 0 0 8 4 6 - 0 4 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 0 6 ,  1 0 0 0 8 6 9 - 4 7 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 0 6 , 

1000870-32.2020.8.11.0006, 1000871-17.2020.8.11.0006, devido à 

litispendência, deverá também emendar a inicial incluindo os pedidos que 

constam nos referidos processos. 9. Por todo exposto, nos termos do art. 

321 do CPC/2015, INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, promova as diligências acima, sob pena de indeferimento da 

inicial. 10. Decorrido “in albis” o prazo acima, ou ainda, sendo cumpridas 

as determinações pela parte autora, CERTIFIQUE-SE nos autos e 

FAÇA-OS CONCLUSOS para ulteriores deliberações. 11. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000137-66.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Maurinei Lemes (REQUERIDO)

Cleomar da Silva (REQUERIDO)

Outros Interessados:

NATALINO SOARES (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Autos do Processo Judic ia l  E let rônico n . 

1000137-66.2020.8.11.0006. Vistos. 1. Trata-se de MEDIDA PROTETIVA 

c.c AFASTAMENTO DO LAR proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO em favor do idoso NATALINO SOARES em 

face de CLEOMAR SILVA e MAURINEI LEMES. 2. Alega o MPE, em síntese, 

que foi noticiado pelo próprio idoso que vem sofrendo maus tratos por 

parte de seu filho e da namorada deste, tendo, inclusive, que dormir em 

meio ao mato devido às ameaças. 3. Requer, portanto, o MPE pela 

aplicação de medida específica de proteção em favor do idoso; 

afastamento do lar contra o filho do idoso Cleomar Silva e sua namorada 
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Maurinei Lemes e designação de audiência de conciliação das partes. É o 

relatório do necessário. Fundamento e DECIDO. 4. Em análise superficial 

entendo presentes os pressupostos processuais e as condições da ação. 

Assim recebo a petição inicial e determino o seu processamento. 5. Os 

autos apontam possível prática de maus tratos contra o idoso, em razão 

de que, seu filho Cleomar Silva e sua namorada Maurinei Lemes têm feito 

diversas ameaças, injúrias e até mesmo quase entrado em vias de fato, 

necessitando que seu outro filho Joel da Silva e sua nora Lilian Dias, 

interferissem no conflito a fim de resguardar a integridade física do idoso. 

6. Não há nos autos relatório psicossocial a fim de melhor averiguar as 

condições em que vive o idoso em sua residência. 7. Posto isso, recebo a 

presente medida protetiva nos seguintes termos: I – Com arrimo no art. 45, 

inciso II, da Lei n. 10.741/2003, e em consonância com os pedidos iniciais, 

DETERMINO que a equipe de profissionais do Centro de Referência 

Especializado Assistência Social (CREAS), promova a orientação, 

acompanhamento e apoio temporários ao idoso NATALINO SOARES, 

realizando relatório psicossocial com o fito de averiguar a necessidade de 

encaminhamento do idoso a outro membro da família, curador, abrigo 

temporário ou abrigo em entidade; possibilidade de risco contra a 

integridade física e psicológica do idoso em razão de possíveis maus 

tratos perpetrados pelos requeridos, bem como se o interessado 

demonstra incapacidade para gerir e administrar seus bens, no prazo de 

15 (quinze) dias; II – Com a juntada dos relatórios aos autos, VISTA ao 

MPE para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias; III – Com espeque 

no art. 71 da Lei n. 10.741/2003, DEFIRO a prioridade na tramitação do 

feito. 8. CIENTIFIQUE-SE o MPE. 9. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário com máxima celeridade. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000835-72.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ARLINDO DO CARMO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ARLINDO DO CARMO OAB - MT3722-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANY CRISTINA EMIKO PIRES MAGALHAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Autos do Processo Judic ia l  E let rônico n . 

1000835-72.2020.8.11.0006. Vistos. 1. Considerando que o 

endereçamento da petição inicial indica órgão julgador distinto, DECLARO 

incompetente a Segunda Vara Cível desta Comarca para a apreciação do 

presente processo. 2. Assim, DETERMINO a redistribuição deste processo 

para a 3ª Vara Cível desta Comarca, promovendo-se as baixas ínsitas na 

CNGC. 3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO 

DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005384-96.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ JEREMIAS CEBALHO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON BENEDITO RONDON FILHO OAB - MT24468/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (REU)

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - MT16691-A (ADVOGADO(A))

FERNANDO O REILLY CABRAL BARRIONUENO OAB - PR29022 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1005384-96.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

LUIZ JEREMIAS CEBALHO DA SILVA REU: BANCO DO BRASIL SA, 

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL Vistos. 1. Pois bem. Ante 

as razões apresentadas, bem como os documentos juntados em ID. 

30116933 revelam que o autor possui as condições necessárias para ser 

beneficiário da assistência judiciária gratuita. 2. Assim sendo, DEFIRO a 

concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita anteriormente 

revogada. 3. Ademais, visando ao saneamento do feito e, 

consequentemente, encaminhá-lo à fase instrutória, em atendimento ao 

disposto nos arts. 9º, 10º e 357, todos do CPC, bem como em atenção ao 

princípio da colaboração das partes instituído pela nova lei adjetiva, 

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

as provas que pretendem produzir, indicando (justificando) com 

objetividade os fatos que desejam demonstrar como prova de suas 

alegações (art. 357, II, CPC), CONSIGNANDO que a Defensoria Pública 

deverá ser intimada mediante carga dos autos. 4. Caso a prova pretendida 

pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá articular 

coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem assim a razão 

pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o 

juízo pela necessidade de inversão do ônus, nos termos do art. 357, III, do 

CPC. 5. Depois do cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos 

documentais já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas 

ou não impugnadas, caberá as partes, indicar quais questões de direito 

entendem ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de 

mérito, conforme o art. 357, IV, do CPC. 6. Saliento que, na ausência de 

justificativa plausível, poderá ser encerrada a fase instrutória, 

possibilitando, inclusive, o julgamento antecipado da lide. 7. Escoado 

aludido prazo, havendo ou não manifestação, certifique-se e, em seguida, 

voltem os autos conclusos para saneamento ou, se for o caso, sentença. 

8. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE 

FARIA MENDES Juiz Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000874-69.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA FRANCISCA BEZERRA TEIXEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Autos do Processo Judicial  Eletrônico nº . 

1000874-69.2020.8.11.0006. Vistos. 1. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS ajuizada por ANA FRANCISCA BEZERRA TEIXEIRA 

em face de BANCO OLÉ CONSIGNADO S.A, ambos qualificados nos 

autos. 2. Analisando detidamente os fatos e argumentos do pedido, bem 

como a documentação trazida junto à peça exordial, entendo que a parte 

autora deverá promover emenda à inicial nos termos seguintes: 3. No caso 

em tela, tanto nos fatos descritos na petição inicial, como nos documentos 

apresentados, a parte não demonstra ou fornece o mínimo de elementos a 

demonstre ter tentado a solução do conflito pela via administrativa, ou 

ainda, a solicitação dos contratos firmados pela parte autora. 4. É pacífica 

a desnecessidade de exaurimento da via administrativa como condição de 

ajuizamento da ação. Porém, entendo que é indispensável o prévio 

requerimento administrativo para caracterização do interesse processual 

de agir, pois sem ele e sem uma negativa da parte demandada, não há 

pretensão resistida - “lide”, capaz de autorizar o exame do mérito da 

pretensão processualmente veiculada. 5. Da inicial colhe-se que a parte 

“não se recorda” em ter contratado os empréstimos, transparecendo a 

falta de convicção quanto à causa de pedir e os pedidos contidos na 

ação. 6. Ora, se a parte não tem certeza de ter contratado com a 

requerida os referidos empréstimos, correto seria que, no mínimo, 

solicitasse cópia dos contratos junto à instituição financeira, para daí 

então, sendo negado, ou ainda, sendo cedidos os contratos, passaria a 

parte a tomar conhecimento das nuances presentes nos instrumentos, 

para assim ajuizar a demanda postulando o que entender de direito. “Art. 

434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os 

documentos destinados a provar suas alegações.” 7. Saliento ainda que 

acaso encontre óbice (negativa) em conseguir pela via administrativa os 

instrumentos contratuais junto à instituição financeira requerida, surgiria 

então pertinência subjetiva para o ajuizamento de ação preparatória (tutela 

cautelar antecedente) a fim de que pela via judicial sejam acessados os 

documentos. Eis o entendimento do TJ/RS no julgamento da AC 
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70075242404 RS, publicado em 08/05/2018: “AUSÊNCIA DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO PRÉVIO. CONTRATOS BANCÁRIOS. FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR. Benefício de Assistência Judiciária Gratuita 

concedida à autora, visto que esta cumpriu comprovar a sua 

hipossuficiência financeira. Para exercer o direito subjetivo da ação, o 

interessado deve preencher as condições insculpidas no art. 17 do 

CPC/15, quais sejam a legitimidade e o interesse processual. No caso dos 

autos, em que pese se tratar de contratos diferentes, se revelou 

desnecessário o ajuizamento de plúrimas ações, visto que a parte autora 

poderia alcançar a tutela almejada com o ingresso de apenas uma 

demanda. Tal conduta afronta os princípios da celeridade e efetividade da 

prestação jurisdicional (art. 5º, LXXVIII, CRFB/88). Outrossim, a parte 

carece de interesse processual, também, em razão da ausência de 

comprovação de pedido administrativo prévio, o que, no caso da ação 

exibitória de documentos, é imprescindível para caracterizar a pretensão 

resistida. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME. (grifo nosso) 8. 

Assim, diante destes apontamentos, deverá a parte autora promover 

emenda à inicial, comprovando seu interesse de agir. 9. Por todo exposto, 

nos termos do art. 321 do CPC/2015, INTIME-SE a parte autora para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, promova as diligências acima, sob pena de 

indeferimento da inicial. 10. Decorrido “in albis” o prazo acima, ou ainda, 

sendo cumpridas as determinações pela parte autora, CERTIFIQUE-SE nos 

autos e FAÇA-OS CONCLUSOS para ulteriores deliberações. 11. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000875-54.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA FRANCISCA BEZERRA TEIXEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Autos do Processo Judicial  Eletrônico nº . 

1000875-54.2020.8.11.0006. Vistos. 1. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS ajuizada por ANA FRANCISCA BEZERRA TEIXEIRA 

em face de BANCO PAN, ambos qualificados nos autos. 2. Analisando 

detidamente os fatos e argumentos do pedido, bem como, a documentação 

trazida junto à peça exordial, entendo que a parte autora deverá promover 

emenda à inicial nos termos seguintes: 3. No caso em tela, tanto nos fatos 

descritos na petição inicial, como nos documentos apresentados, a parte 

não demonstra ou fornece o mínimo de elementos a demonstre ter tentado 

a solução do conflito pela via administrativa, ou ainda, a solicitação dos 

contratos firmados pela parte autora. 4. É pacífica a desnecessidade de 

exaurimento da via administrativa como condição de ajuizamento da ação. 

Porém, entendo que é indispensável o prévio requerimento administrativo 

para caracterização do interesse processual de agir, pois sem ele e sem 

uma negativa da parte demandada, não há pretensão resistida - “lide”, 

capaz de autorizar o exame do mérito da pretensão processualmente 

veiculada. 5. Da inicial colhe-se que a parte “não se recorda” em ter 

contratado os empréstimos, transparecendo a falta de convicção quanto à 

causa de pedir e os pedidos contidos na ação. 6. Ora, se a parte não tem 

certeza de ter contratado com a requerida os referidos empréstimos, 

correto seria que, no mínimo, solicitasse cópia dos contratos junto à 

instituição financeira, para daí então, sendo negado, ou ainda, sendo 

cedidos os contratos, passaria a parte a tomar conhecimento das 

nuances presentes nos instrumentos, para assim ajuizar a demanda 

postulando o que entender de direito. “Art. 434. Incumbe à parte instruir a 

petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar 

suas alegações.” 7. Saliento ainda que acaso encontre óbice (negativa) 

em conseguir pela via administrativa os instrumentos contratuais junto à 

instituição financeira requerida, surgiria então pertinência subjetiva para o 

ajuizamento de ação preparatória (tutela cautelar antecedente) a fim de 

que pela via judicial sejam acessados os documentos. Eis o entendimento 

do TJ/RS no julgamento da AC 70075242404 RS, publicado em 08/05/2018: 

“AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. CONTRATOS 

BANCÁRIOS. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Benefício de Assistência 

Judiciária Gratuita concedida à autora, visto que esta cumpriu comprovar a 

sua hipossuficiência financeira. Para exercer o direito subjetivo da ação, o 

interessado deve preencher as condições insculpidas no art. 17 do 

CPC/15, quais sejam a legitimidade e o interesse processual. No caso dos 

autos, em que pese se tratar de contratos diferentes, se revelou 

desnecessário o ajuizamento de plúrimas ações, visto que a parte autora 

poderia alcançar a tutela almejada com o ingresso de apenas uma 

demanda. Tal conduta afronta os princípios da celeridade e efetividade da 

prestação jurisdicional (art. 5º, LXXVIII, CRFB/88). Outrossim, a parte 

carece de interesse processual, também, em razão da ausência de 

comprovação de pedido administrativo prévio, o que, no caso da ação 

exibitória de documentos, é imprescindível para caracterizar a pretensão 

resistida. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME. (grifo nosso) 8. 

Assim, diante destes apontamentos, deverá a parte autora promover 

emenda à inicial, comprovando seu interesse de agir. 9. Por todo exposto, 

nos termos do art. 321 do CPC/2015, INTIME-SE a parte autora para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, promova as diligências acima, sob pena de 

indeferimento da inicial. 10. Decorrido “in albis” o prazo acima, ou ainda, 

sendo cumpridas as determinações pela parte autora, CERTIFIQUE-SE nos 

autos e FAÇA-OS CONCLUSOS para ulteriores deliberações. 11. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000961-25.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FERREIRA DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014374A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA S.A (REU)

BANCO BRADESCO S.A. (REU)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Autos do Processo Judic ia l  E let rônico n . 

1000961-25.2020.8.11.0006. Vistos. 1. Inicialmente, presentes os 

elementos que evidenciam a hipossuficiência da parte autora, bem como, 

tratar-se de pessoa idosa, DEFIRO os benefícios constantes no art. 71 da 

Lei n.º 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) e a gratuidade de justiça prevista 

no art. 98 do CPC/2015. 2. Assim, tratando-se a demanda em destaque de 

direitos disponíveis, estando preenchidos os requisitos da petição inicial 

estabelecido no art. 319 do CPC/2015, não sendo hipótese de rejeição 

liminar da pretensão (art. 332 do CPC), na forma do art. 334 do CPC/2015, 

DETERMINO a designação de audiência de conciliação a ser realizada no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Cáceres/MT 

(CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas de seus 

respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme determina o 

art. 334, §9º do mesmo diploma processual. 3. INTIME-SE a parte autora, 

via DJE, na pessoa de seu advogado, para o comparecimento na 

audiência de conciliação a ser designada (art. 334, §3º do CPC/2015). 4. 

EXPEÇA-SE carta de citação e intimação da parte requerida, 

observando-se que o ato deverá ser cumprido com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias para o comparecimento da audiência de conciliação 

acima designada, na forma dos arts. 248 e 334, do CPC/2015. 5. A parte 

requerida poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias 

contados da data de audiência de conciliação, observando-se as normas 

dos artigos 336 e 337 do CPC/2015, sem prejuízo de ajuizamento de 

reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do mesmo diploma, devendo 

ser certificado o prazo destes instrumentos pela Secretaria deste Juízo. 6. 

Apresentando a parte requerida contestação alegando fato impeditivo, 

modificativo, extintivo do direito da parte autora ou quaisquer das matérias 

mencionadas no art. 337 do CPC/2015, INTIME-SE a parte autora, via DJE, 

para que, em 15 (quinze) dias, apresente réplica à contestação (arts. 350 

e 351 do CPC/2015). 7. Ressalto que, a ausência de qualquer das partes 

na audiência designada, acarretará em multa por ato atentatório à 

dignidade de justiça, na proporção de 2 % sobre o valor da causa ou da 

vantagem econômica pretendida, conforme preceitua o §8º do art. 334 do 

CPC/2015, exceto se, ambas as partes em conjunto, manifestarem o 

desinteresse na realização da audiência (art. 334, §4º, inciso I do 

CPC/2015). 8. Após a realização da audiência de conciliação, sendo obtido 

ou não acordo, que deverá ser lavrado termo num ou noutro sentido, 
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havendo ou não contestação e réplica, CERTIFIQUE-SE e RETORNEM 

CONCLUSOS os autos para os fins do artigo 347 do CPC/2015. 9. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000882-46.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA FRANCISCA BEZERRA TEIXEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Autos do Processo Judicial  Eletrônico nº . 

1000882-46.2020.8.11.0006 Vistos. 1. Em razão do reconhecimento de 

litispendência em relação autos PJE n. 1000883-31.2020, pelo fato da 

presente demanda ter sido a primeira a ser ajuizada, entendo que esta 

deverá prosseguir normalmente, devendo a parte autora promover 

emenda à inicial nos termos seguintes: 2. No caso em tela, tanto nos fatos 

descritos na petição inicial, como nos documentos apresentados, a parte 

não demonstra ou fornece o mínimo de elementos a demonstre ter tentado 

a solução do conflito pela via administrativa, ou ainda, a solicitação dos 

contratos firmados pela parte autora. 3. É pacífica a desnecessidade de 

exaurimento da via administrativa como condição de ajuizamento da ação. 

Porém, entendo que é indispensável o prévio requerimento administrativo 

para caracterização do interesse processual de agir, pois sem ele e sem 

uma negativa da parte demandada, não há pretensão resistida - “lide”, 

capaz de autorizar o exame do mérito da pretensão processualmente 

veiculada. 4. Da inicial colhe-se que a parte “não se recorda” em ter 

contratado os empréstimos, transparecendo a falta de convicção quanto à 

causa de pedir e os pedidos contidos na ação. 5. Ora, se a parte não tem 

certeza de ter contratado com a requerida os referidos empréstimos, 

correto seria que, no mínimo, solicitasse cópia dos contratos junto à 

instituição financeira, para daí então, sendo negado, ou ainda, sendo 

cedidos os contratos, passaria a parte a tomar conhecimento das 

nuances presentes nos instrumentos, para assim ajuizar a demanda 

postulando o que entender de direito. “Art. 434. Incumbe à parte instruir a 

petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar 

suas alegações.” 6. Saliento ainda que acaso encontre óbice (negativa) 

em conseguir pela via administrativa os instrumentos contratuais junto à 

instituição financeira requerida, surgiria então pertinência subjetiva para o 

ajuizamento de ação preparatória (tutela cautelar antecedente) a fim de 

que pela via judicial sejam acessados os documentos. Eis o entendimento 

do TJ/RS no julgamento da AC 70075242404 RS, publicado em 08/05/2018: 

“AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. CONTRATOS 

BANCÁRIOS. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Benefício de Assistência 

Judiciária Gratuita concedida à autora, visto que esta cumpriu comprovar a 

sua hipossuficiência financeira. Para exercer o direito subjetivo da ação, o 

interessado deve preencher as condições insculpidas no art. 17 do 

CPC/15, quais sejam a legitimidade e o interesse processual. No caso dos 

autos, em que pese se tratar de contratos diferentes, se revelou 

desnecessário o ajuizamento de plúrimas ações, visto que a parte autora 

poderia alcançar a tutela almejada com o ingresso de apenas uma 

demanda. Tal conduta afronta os princípios da celeridade e efetividade da 

prestação jurisdicional (art. 5º, LXXVIII, CRFB/88). Outrossim, a parte 

carece de interesse processual, também, em razão da ausência de 

comprovação de pedido administrativo prévio, o que, no caso da ação 

exibitória de documentos, é imprescindível para caracterizar a pretensão 

resistida. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME. (grifo nosso) 7. 

Assim, diante destes apontamentos, deverá a parte autora promover 

emenda à inicial, comprovando seu interesse de agir. 8. Outrossim, em 

razão da extinção dos autos PJE n. 1000883-31.2020.8.11.0006, devido à 

litispendência, deverá também emendar a inicial incluindo os pedidos que 

constam no referido processo. 9. Por todo exposto, nos termos do art. 321 

do CPC/2015, INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, promova as diligências acima, sob pena de indeferimento da inicial. 

10. Decorrido “in albis” o prazo acima, ou ainda, sendo cumpridas as 

determinações pela parte autora, CERTIFIQUE-SE nos autos e FAÇA-OS 

CONCLUSOS para ulteriores deliberações. 11. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000820-06.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE NUNES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA (REU)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Autos do Processo Judicial  Eletrônico nº . 

1000820-06.2020.8.11.0006. Vistos. 1. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS ajuizada por VICENTE NUNES em face de BANCO 

BANRISUL, ambos qualificados nos autos. 2. Analisando detidamente os 

fatos e argumentos do pedido, bem como, a documentação trazida junto à 

peça exordial, entendo que a parte autora deverá promover emenda à 

inicial nos termos seguintes: 3. No caso em tela, tanto nos fatos descritos 

na petição inicial, como nos documentos apresentados, a parte não 

demonstra ou fornece o mínimo de elementos que comprove ter tentado a 

solução do conflito pela via administrativa, ou ainda, a solicitação dos 

contratos firmados pela parte autora. 4. É pacífica a desnecessidade de 

exaurimento da via administrativa como condição de ajuizamento da ação. 

Porém, entendo que é indispensável o prévio requerimento administrativo 

para caracterização do interesse processual de agir, pois sem ele e sem 

uma negativa da parte demandada, não há pretensão resistida - “lide”, 

capaz de autorizar o exame do mérito da pretensão processualmente 

veiculada. 5. Da inicial colhe-se que a parte “não se recorda” em ter 

contratado os empréstimos, transparecendo a falta de convicção quanto à 

causa de pedir e os pedidos contidos na ação. 6. Ora, se a parte não tem 

certeza de ter contratado com a requerida os referidos empréstimos, 

correto seria que, no mínimo, solicitasse cópia dos contratos junto à 

instituição financeira, para daí então, sendo negado, ou ainda, sendo 

cedidos os contratos, passaria a parte a tomar conhecimento das 

nuances presentes nos instrumentos, para assim ajuizar a demanda 

postulando o que entender de direito. “Art. 434. Incumbe à parte instruir a 

petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar 

suas alegações.” 7. Saliento ainda que acaso encontre óbice (negativa) 

em conseguir pela via administrativa os instrumentos contratuais junto à 

instituição financeira requerida, surgiria então pertinência subjetiva para o 

ajuizamento de ação preparatória (tutela cautelar antecedente) a fim de 

que pela via judicial sejam acessados os documentos. Eis o entendimento 

do TJ/RS no julgamento da AC 70075242404 RS, publicado em 08/05/2018: 

“AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. CONTRATOS 

BANCÁRIOS. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Benefício de Assistência 

Judiciária Gratuita concedida à autora, visto que esta cumpriu comprovar a 

sua hipossuficiência financeira. Para exercer o direito subjetivo da ação, o 

interessado deve preencher as condições insculpidas no art. 17 do 

CPC/15, quais sejam a legitimidade e o interesse processual. No caso dos 

autos, em que pese se tratar de contratos diferentes, se revelou 

desnecessário o ajuizamento de plúrimas ações, visto que a parte autora 

poderia alcançar a tutela almejada com o ingresso de apenas uma 

demanda. Tal conduta afronta os princípios da celeridade e efetividade da 

prestação jurisdicional (art. 5º, LXXVIII, CRFB/88). Outrossim, a parte 

carece de interesse processual, também, em razão da ausência de 

comprovação de pedido administrativo prévio, o que, no caso da ação 

exibitória de documentos, é imprescindível para caracterizar a pretensão 

resistida. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME. (grifo nosso) 8. 

Assim, diante destes apontamentos, deverá a parte autora promover 

emenda à inicial, comprovando seu interesse de agir. 9. Outrossim, 

verifico que o endereço apresentado na exordial como sendo de 

residência do autor, difere do comprovante anexo ao Id. 29941611. 10. Por 

todo exposto, nos termos do art. 321 do CPC/2015, INTIME-SE a parte 

autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova as diligências 

acima, sob pena de indeferimento da inicial. 11. Decorrido “in albis” o prazo 

acima, ou ainda, sendo cumpridas as determinações pela parte autora, 

CERTIFIQUE-SE nos autos e FAÇA-OS CONCLUSOS para ulteriores 

deliberações. 12. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 
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PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000822-73.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE NUNES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REU)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Autos do Processo Judicial  Eletrônico nº . 

1000822-73.2020.8.11.0006. Vistos. 1. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS ajuizada por VICENTE NUNES em face de BANCO 

DAYCOVAL S/A, ambos qualificados nos autos. 2. Analisando 

detidamente os fatos e argumentos do pedido, bem como, a documentação 

trazida junto à peça exordial, entendo que a parte autora deverá promover 

emenda à inicial nos termos seguintes: 3. No caso em tela, tanto nos fatos 

descritos na petição inicial, como nos documentos apresentados, a parte 

não demonstra ou fornece o mínimo de elementos que comprove ter 

tentado a solução do conflito pela via administrativa, ou ainda, a solicitação 

dos contratos firmados pela parte autora. 4. É pacífica a desnecessidade 

de exaurimento da via administrativa como condição de ajuizamento da 

ação. Porém, entendo que é indispensável o prévio requerimento 

administrativo para caracterização do interesse processual de agir, pois 

sem ele e sem uma negativa da parte demandada, não há pretensão 

resistida - “lide”, capaz de autorizar o exame do mérito da pretensão 

processualmente veiculada. 5. Da inicial colhe-se que a parte “não se 

recorda” em ter contratado os empréstimos, transparecendo a falta de 

convicção quanto à causa de pedir e os pedidos contidos na ação. 6. Ora, 

se a parte não tem certeza de ter contratado com a requerida os referidos 

empréstimos, correto seria que, no mínimo, solicitasse cópia dos contratos 

junto à instituição financeira, para daí então, sendo negado, ou ainda, 

sendo cedidos os contratos, passaria a parte a tomar conhecimento das 

nuances presentes nos instrumentos, para assim ajuizar a demanda 

postulando o que entender de direito. “Art. 434. Incumbe à parte instruir a 

petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar 

suas alegações.” 7. Saliento ainda que acaso encontre óbice (negativa) 

em conseguir pela via administrativa os instrumentos contratuais junto à 

instituição financeira requerida, surgiria então pertinência subjetiva para o 

ajuizamento de ação preparatória (tutela cautelar antecedente) a fim de 

que pela via judicial sejam acessados os documentos. Eis o entendimento 

do TJ/RS no julgamento da AC 70075242404 RS, publicado em 08/05/2018: 

“AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. CONTRATOS 

BANCÁRIOS. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Benefício de Assistência 

Judiciária Gratuita concedida à autora, visto que esta cumpriu comprovar a 

sua hipossuficiência financeira. Para exercer o direito subjetivo da ação, o 

interessado deve preencher as condições insculpidas no art. 17 do 

CPC/15, quais sejam a legitimidade e o interesse processual. No caso dos 

autos, em que pese se tratar de contratos diferentes, se revelou 

desnecessário o ajuizamento de plúrimas ações, visto que a parte autora 

poderia alcançar a tutela almejada com o ingresso de apenas uma 

demanda. Tal conduta afronta os princípios da celeridade e efetividade da 

prestação jurisdicional (art. 5º, LXXVIII, CRFB/88). Outrossim, a parte 

carece de interesse processual, também, em razão da ausência de 

comprovação de pedido administrativo prévio, o que, no caso da ação 

exibitória de documentos, é imprescindível para caracterizar a pretensão 

resistida. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME. (grifo nosso) 8. 

Assim, diante destes apontamentos, deverá a parte autora promover 

emenda à inicial, comprovando seu interesse de agir. 9. Outrossim, 

verifico que o endereço apresentado na exordial como sendo de 

residência do autor, difere do comprovante anexo ao Id. 29941611. 10. Por 

todo exposto, nos termos do art. 321 do CPC/2015, INTIME-SE a parte 

autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova as diligências 

acima, sob pena de indeferimento da inicial. 11. Decorrido “in albis” o prazo 

acima, ou ainda, sendo cumpridas as determinações pela parte autora, 

CERTIFIQUE-SE nos autos e FAÇA-OS CONCLUSOS para ulteriores 

deliberações. 12. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000823-58.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE NUNES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REU)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Autos do Processo Judicial  Eletrônico nº . 

1000823-58.2020.8.11.0006. Vistos. 1. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS ajuizada por VICENTE NUNES em face de BANCO 

SAFRA S/A, ambos qualificados nos autos. 2. Analisando detidamente os 

fatos e argumentos do pedido, bem como, a documentação trazida junto à 

peça exordial, entendo que a parte autora deverá promover emenda à 

inicial nos termos seguintes: 3. No caso em tela, tanto nos fatos descritos 

na petição inicial, como nos documentos apresentados, a parte não 

demonstra ou fornece o mínimo de elementos que comprove ter tentado a 

solução do conflito pela via administrativa, ou ainda, a solicitação dos 

contratos firmados pela parte autora. 4. É pacífica a desnecessidade de 

exaurimento da via administrativa como condição de ajuizamento da ação. 

Porém, entendo que é indispensável o prévio requerimento administrativo 

para caracterização do interesse processual de agir, pois sem ele e sem 

uma negativa da parte demandada, não há pretensão resistida - “lide”, 

capaz de autorizar o exame do mérito da pretensão processualmente 

veiculada. 5. Da inicial colhe-se que a parte “não se recorda” em ter 

contratado os empréstimos, transparecendo a falta de convicção quanto à 

causa de pedir e os pedidos contidos na ação. 6. Ora, se a parte não tem 

certeza de ter contratado com a requerida os referidos empréstimos, 

correto seria que, no mínimo, solicitasse cópia dos contratos junto à 

instituição financeira, para daí então, sendo negado, ou ainda, sendo 

cedidos os contratos, passaria a parte a tomar conhecimento das 

nuances presentes nos instrumentos, para assim ajuizar a demanda 

postulando o que entender de direito. “Art. 434. Incumbe à parte instruir a 

petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar 

suas alegações.” 7. Saliento ainda que acaso encontre óbice (negativa) 

em conseguir pela via administrativa os instrumentos contratuais junto à 

instituição financeira requerida, surgiria então pertinência subjetiva para o 

ajuizamento de ação preparatória (tutela cautelar antecedente) a fim de 

que pela via judicial sejam acessados os documentos. Eis o entendimento 

do TJ/RS no julgamento da AC 70075242404 RS, publicado em 08/05/2018: 

“AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. CONTRATOS 

BANCÁRIOS. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Benefício de Assistência 

Judiciária Gratuita concedida à autora, visto que esta cumpriu comprovar a 

sua hipossuficiência financeira. Para exercer o direito subjetivo da ação, o 

interessado deve preencher as condições insculpidas no art. 17 do 

CPC/15, quais sejam a legitimidade e o interesse processual. No caso dos 

autos, em que pese se tratar de contratos diferentes, se revelou 

desnecessário o ajuizamento de plúrimas ações, visto que a parte autora 

poderia alcançar a tutela almejada com o ingresso de apenas uma 

demanda. Tal conduta afronta os princípios da celeridade e efetividade da 

prestação jurisdicional (art. 5º, LXXVIII, CRFB/88). Outrossim, a parte 

carece de interesse processual, também, em razão da ausência de 

comprovação de pedido administrativo prévio, o que, no caso da ação 

exibitória de documentos, é imprescindível para caracterizar a pretensão 

resistida. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME. (grifo nosso) 8. 

Assim, diante destes apontamentos, deverá a parte autora promover 

emenda à inicial, comprovando seu interesse de agir. 9. Outrossim, 

verifico que o endereço apresentado na exordial como sendo de 

residência do autor, difere do comprovante anexo ao Id. 29941611. 10. Por 

todo exposto, nos termos do art. 321 do CPC/2015, INTIME-SE a parte 

autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova as diligências 

acima, sob pena de indeferimento da inicial. 11. Decorrido “in albis” o prazo 

acima, ou ainda, sendo cumpridas as determinações pela parte autora, 

CERTIFIQUE-SE nos autos e FAÇA-OS CONCLUSOS para ulteriores 

deliberações. 12. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL
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Processo Número: 1000884-16.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO REGIS DOS SANTOS OAB - MT22751/O (ADVOGADO(A))

ANA LUCIA PEREIRA DE ARRUDA OAB - 925.330.781-15 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ODENILSON SILVEIRA DO AMARAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Autos do Processo Judicial  Eletrônico n.º 

1000884-16.2020.8.11.0006. Vistos 1. Considerando a Resolução n.º 

05/2014 do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que 

fixou a competência material da 1ª Vara da Comarca de Cáceres/MT como 

sendo competente para processar e julgar demandas afetas à família e 

sucessões, DECLARO incompetente a Segunda Vara Cível da Comarca de 

Cáceres para processamento da missiva. 2. Ante o exposto, DETERMINO 

a redistribuição da missiva de acordo com as novéis competências das 

varas desta unidade jurisdicional. 3. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000898-97.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCENI GARCIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Maikon Carlos de Oliveira OAB - MT13164-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SARAH ARGENTI ALVARENGA - EPP (REU)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Autos do Processo Judicial  Eletrônico n.º 

1000898-97.2020.8.11.0006. Vistos. 1. Da verificação da inicial, vislumbro 

a ocorrência de ajuizamento anterior do processo de n. 

1003813-90.2018.8.11.0006 perante a Terceira Vara Cível desta Comarca, 

referindo-se o mesmo objeto se comparado com a presente demanda. 2. 

Em análise detida daqueles autos, constato que foram extintos sem 

resolução do mérito devido ao não recolhimento da taxa judiciárias e 

custas processuais. 3. Ocorre que o atual Código de Processo Civil 

estabeleceu a seguinte modalidade de prevenção: Art. 286. Serão 

distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza: (…) II - 

quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for 

reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que 

sejam parcialmente alterados os réus da demanda; (grifo nosso) 4. 

Comentando o dispositivo, DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES salienta 

que: “A distribuição por dependência prevista no art. 286, II, do Novo CPC 

tem como objetivo a preservação do princípio do juiz natural. Evita-se que 

o autor abandone ou desista do processo apenas porque não gosta do 

juiz da demanda, já pensando numa repropositura da ação após a 

extinção terminativa do processo. Ainda que essa repropositura seja 

admissível, considerando-se a ausência de coisa julgada material, e desde 

que atendidos os requisitos do art. 486, §1° do Novo CPC, não pode servir 

para o autor escolher o juiz que melhor lhe aproveita.” (Novo CPC 

comentado artigo por artigo. Editora Juspodivm: 2016. Pág. 448). (grifo 

nosso) 5. Com efeito, nota-se que a ação outrora demandada na Terceira 

Vara Cível tinha o mesmo objeto desta demanda de modo que está 

caracterizada a reiteração de pedido. Nesta toada a fim de privilegiar o 

princípio constitucional do juiz natural e a disposição expressa no CPC, o 

deslocamento de competência em favor daquele Juízo é a medida imposta. 

6. Assim sendo, tem-se que o juízo da Terceira Vara desta Comarca é 

prevento para processar a julgar a presente ação, de modo que, 

DETERMINO a redistribuição destes autos, nos termos do art. 286, II do 

CPC/2015. 7. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000831-35.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JOSE DE ALMEIDA MARTINS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Autos do Processo Judicial  Eletrônico nº . 

1000831-35.2020.8.11.0006. Vistos. 1. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO proposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em 

face de MARIA JOSE DE ALMEIDA MARTINS, ambos qualificados nos 

autos. 2. Diante da informação de pagamento das custas processuais, 

recebo o pedido inicial nos seguintes termos: 3. Quanto ao pedido para 

que o Juízo “ex officio” determine a transferência de multas e IPVA 

incidentes sobre o veículo, cumpre salientar que, mesmo havendo 

existência do débito, visto que o veículo provavelmente encontra-se em 

circulação, de modo que o Estado tem direito de efetuar a cobrança da 

dívida, o DETRAN/MT e a SEFAZ/MT sequer fazem parte desta demanda, 

assim se torna inviável que o Juízo impute aos mesmos qualquer medida 

coercitiva, haja vista que estaria compelindo terceiros ao cumprimento de 

comando judicial sem que tenham tido a oportunidade de apresentar 

defesa, bem por isso, INDEFIRO o pedido. 4. Passo seguinte, demonstrada 

pela parte requerente a relação contratual que mantém com a parte 

requerida (Id. 29957886), tendo por objeto o bem cuja busca e apreensão 

pretende, a saber: Marca: FIAT, Modelo: STRADA ADVENTURE CD, Ano 

Fabricação: 2011, Cor: PRATA, Chassi: 9BD27844PC7437877, Placa: 

NUD2885. 5. Demonstrou o requerente a mora da parte requerida, na 

forma do §2º do art. 2º do Decreto-Lei n.º 911/69, pois foi juntada ao (Id. 

29957888), comprovante de notificação extrajudicial. 6. Nesse contexto, a 

busca e apreensão liminar do bem é medida autorizada pelo art. 3º, caput, 

do Decreto-Lei n.º 911/69, responsabilizando-se o requerente por 

eventuais prejuízos que a medida injustamente acarretar ao demandado, 

como prevê o §7º daquele comando legal. 7. Isto posto, DEFIRO a medida 

liminar pleiteada, para o efeito de determinar a expedição de mandado de 

busca e apreensão do bem acima descrito, e seu depósito em mãos do 

depositário indicado pelo Requerente. 8. Cumprida a medida, CITE-SE o 

requerido para responder, em 15 (quinze) dias, ou, sem prejuízo da 

resposta, para pagar a integralidade da dívida em 05 (cinco) dias, hipótese 

na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. Na hipótese de pagamento 

integral da dívida, deverão estar computados juros legais e correção 

monetária, custas processuais e honorários advocatícios, que ARBITRO 

em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito. 9. CONSIGNE-SE que, 05 

(cinco) dias após executada a medida, consolidar-se-ão a posse e 

propriedade plena do bem no patrimônio da parte requerente, estando esta 

autorizada a transferir a propriedade do bem junto às repartições 

competentes, para si próprio ou para terceiro por ela indicado. 10. DEFIRO 

os benefícios constantes do artigo 212, §§1º e 2° do CPC/2015, bem 

como, fica desde já autorizada a prerrogativa §§1° e 2° do artigo 846 do 

mesmo diploma legal, devendo para tanto, os Oficiais de Justiça agirem 

com a devida cautela, podendo, inclusive, utilizar o Reforço Policial, em 

sendo necessário. 11. Por fim, deverão os Oficiais de Justiça se limitar ao 

cumprimento do mandado no endereço indicado na inicial, exceto quando 

obtiverem informações sólidas quanto a local diverso onde possa ser 

encontrado o veículo e/ou Requerido (a) ou quando houver pedido 

expresso da parte autora, sob pena de não recebimento das diligências 

em excesso. 12. Acaso a parte autora realize o pagamento de diligências 

realizadas em locais aleatórios e sem respaldo de informações 

consistentes, desde já saliento que em caso de procedência da ação, não 

haverá condenação da parte requerida ao pagamento das referidas 

despesas. 13. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000837-42.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA FRANCISCA BEZERRA TEIXEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):
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PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Autos do Processo Judic ia l  Eletrônico nº 

1000837-42.2020.8.11.0006. Sentença de Extinção Vistos. 1. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO E PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada ANA FRANCISCA BEZERRA 

TEIXEIRA em face de BANCO BMG S/A, ambos qualificados nos autos. 2. 

Analisando detidamente os autos PJE n. 1000833-05.2020.8.11.0006, 

1000837-42.2020.8.11.0006 e 1000838.27.2020.8.11.0006, a autora 

ajuizou as demandas com os mesmo elementos identificadores (partes, 

pedido e causa de pedir), diferindo apenas os números dos contratos de 

empréstimos, incorrendo em litispendência. Eis o relato do necessário. 

Fundamento e DECIDO. 3. Nos termos do artigo 354 do Código de 

Processo Civil, consta: “Art. 354. Ocorrendo qualquer das hipóteses 

previstas nos arts. 485 e 487, incisos II e III, o juiz proferirá sentença.” 4. 

Com efeito: "A matéria relativa a pressupostos processuais, perempção, 

litispendência, coisa julgada e condições de admissibilidade da ação, pode 

ser apreciada, de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição ordinária, 

enquanto não proferida a sentença de mérito (art. 267, parágrafo 3º.). 

Suscitada a questão sobre a ilegitimidade de parte, não pode o Tribunal 

eximir-se de apreciá-la, sob alegação de preclusão, sendo-lhe possível, 

no caso, examiná-la de ofício" (STJ - 3ª. Turma, REsp 5.735 - PR, rel. Min. 

Waldemar Zveiter, j. 04.12.90, não conheceram, v.u., DJU 04.02.91, p. 576, 

2ª. col., em.). 5. Dispõe o art. 485, V do Código de Processo Civil do ano 

de 2015, in verbis: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) V – 

reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa 

julgada". 6. In casu, verifico que ocorre a hipótese de litispendência em 

relação aos processos PJE n. 1000833-05.2020.8.11.0006, 

1000837-42.2020.8.11.0006 e 1000838.27.2020.8.11.0006que tramitam 

nesta Segunda Vara Cível, pois todos apresentam as mesmas partes, 

pedido e causa de pedir, diferindo apenas quanto ao número do contrato 

de empréstimos que supostamente ensejam em cobrança indevida do 

benefício previdenciário que percebe mensalmente a parte autora, não 

havendo qualquer justifica plausível para que as demandas tramitem de 

forma paralelamente. DISPOSITIVO 7. Ante ao exposto, em face da 

comprovada existência de demandas repetidas em trâmite por esta Vara 

Cível, com a mesma causa de pedir, as mesmas partes e o mesmo pedido, 

forçoso se faz o reconhecimento de Litispendência (artigo 337 §§ 1º a 3º 

do CPC/2015), ao que DECLARO EXTINTO ESTES AUTOS SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, face ao fenômeno processual supra afirmado 

e com fundamento no artigo 485, incisos V Código de Processo Civil. 8. 

Por oportuno, presentes os elementos que evidenciam a condição 

hipossuficiente da parte, DEFIRO o benefício da gratuidade de justiça 

previsto no art. 98 do CPC, de modo que, CONDENO a parte autora ao 

pagamento das custas, contudo, SUSPENDO a exigibilidade em face da 

gratuidade deferida. 9. Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os 

estes autos com as anotações e baixas ínsitas na CNGC. 10. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000838-27.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA FRANCISCA BEZERRA TEIXEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Autos do Processo Judic ia l  Eletrônico nº 

1000838-27.2020.8.11.0006. Sentença de Extinção Vistos. 1. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO E PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada ANA FRANCISCA BEZERRA 

TEIXEIRA em face de BANCO BMG S/A, ambos qualificados nos autos. 2. 

Analisando detidamente os autos PJE n. 1000833-05.2020.8.11.0006, 

1000837-42.2020.8.11.0006 e 1000838.27.2020.8.11.0006, a autora 

ajuizou as demandas com os mesmo elementos identificadores (partes, 

pedido e causa de pedir), diferindo apenas os números dos contratos de 

empréstimos, incorrendo em litispendência. Eis o relato do necessário. 

Fundamento e DECIDO. 3. Nos termos do artigo 354 do Código de 

Processo Civil, consta: “Art. 354. Ocorrendo qualquer das hipóteses 

previstas nos arts. 485 e 487, incisos II e III, o juiz proferirá sentença.” 4. 

Com efeito: "A matéria relativa a pressupostos processuais, perempção, 

litispendência, coisa julgada e condições de admissibilidade da ação, pode 

ser apreciada, de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição ordinária, 

enquanto não proferida a sentença de mérito (art. 267, parágrafo 3º.). 

Suscitada a questão sobre a ilegitimidade de parte, não pode o Tribunal 

eximir-se de apreciá-la, sob alegação de preclusão, sendo-lhe possível, 

no caso, examiná-la de ofício" (STJ - 3ª. Turma, REsp 5.735 - PR, rel. Min. 

Waldemar Zveiter, j. 04.12.90, não conheceram, v.u., DJU 04.02.91, p. 576, 

2ª. col., em.). 5. Dispõe o art. 485, V do Código de Processo Civil do ano 

de 2015, in verbis: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) V – 

reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa 

julgada". 6. In casu, verifico que ocorre a hipótese de litispendência em 

relação aos processos PJE n. 1000833-05.2020.8.11.0006, 

1000838-27.2020.8.11.0006 e 1000838.27.2020.8.11.0006que tramitam 

nesta Segunda Vara Cível, pois todos apresentam as mesmas partes, 

pedido e causa de pedir, diferindo apenas quanto ao número do contrato 

de empréstimos que supostamente ensejam em cobrança indevida do 

benefício previdenciário que percebe mensalmente a parte autora, não 

havendo qualquer justifica plausível para que as demandas tramitem de 

forma paralelamente. DISPOSITIVO 7. Ante ao exposto, em face da 

comprovada existência de demandas repetidas em trâmite por esta Vara 

Cível, com a mesma causa de pedir, as mesmas partes e o mesmo pedido, 

forçoso se faz o reconhecimento de Litispendência (artigo 337 §§ 1º a 3º 

do CPC/2015), ao que DECLARO EXTINTO ESTES AUTOS SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, face ao fenômeno processual supra afirmado 

e com fundamento no artigo 485, incisos V Código de Processo Civil. 8. 

Por oportuno, presentes os elementos que evidenciam a condição 

hipossuficiente da parte, DEFIRO o benefício da gratuidade de justiça 

previsto no art. 98 do CPC, de modo que, CONDENO a parte autora ao 

pagamento das custas, contudo, SUSPENDO a exigibilidade em face da 

gratuidade deferida. 9. Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE 

estes autos com as anotações e baixas ínsitas na CNGC. 10. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000843-49.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA FRANCISCA BEZERRA TEIXEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Autos do Processo Judic ia l  Eletrônico nº 

1000843-49.2020.8.11.0006. Sentença de Extinção Vistos. 1. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO E PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada ANA FRANCISCA BEZERRA 

TEIXEIRA em face de BANCO ITAU CONSIGNADO, ambos qualificados nos 

autos. 2. Anal isando det idamente os autos PJE n. 

1 0 0 0 8 4 1 - 7 9 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 0 6 ,  1 0 0 0 8 4 3 - 4 9 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 0 6 , 

1 0 0 0 8 4 6 - 0 4 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 0 6 ,  1 0 0 0 8 6 9 - 4 7 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 0 6 , 

1000870-32.2020.8.11.0006, 1000871-17.2020.8.11.0006, a autora ajuizou 

as demandas com os mesmo elementos identificadores (partes, pedido e 

causa de pedir), diferindo apenas os números dos contratos de 

empréstimos, incorrendo em litispendência. Eis o relato do necessário. 

Fundamento e DECIDO. 3. Nos termos do artigo 354 do Código de 

Processo Civil, consta: “Art. 354. Ocorrendo qualquer das hipóteses 

previstas nos arts. 485 e 487, incisos II e III, o juiz proferirá sentença.” 4. 

Com efeito: "A matéria relativa a pressupostos processuais, perempção, 

litispendência, coisa julgada e condições de admissibilidade da ação, pode 

ser apreciada, de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição ordinária, 

enquanto não proferida a sentença de mérito (art. 267, parágrafo 3º.). 

Suscitada a questão sobre a ilegitimidade de parte, não pode o Tribunal 

eximir-se de apreciá-la, sob alegação de preclusão, sendo-lhe possível, 

no caso, examiná-la de ofício" (STJ - 3ª. Turma, REsp 5.735 - PR, rel. Min. 

Waldemar Zveiter, j. 04.12.90, não conheceram, v.u., DJU 04.02.91, p. 576, 
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2ª. col., em.). 5. Dispõe o art. 485, V do Código de Processo Civil do ano 

de 2015, in verbis: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) V – 

reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa 

julgada". 6. In casu, verifico que ocorre a hipótese de litispendência em 

relação aos autos PJE n. 1000841-79.2020.8.11.0006 , 

1 0 0 0 8 4 3 - 4 9 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 0 6 ,  1 0 0 0 8 4 6 - 0 4 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 0 6 , 

1 0 0 0 8 6 9 - 4 7 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 0 6 ,  1 0 0 0 8 7 0 - 3 2 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 0 6 , 

1000871-17.2020.8.11.0006 que tramitam nesta Segunda Vara Cível, pois 

todos apresentam as mesmas partes, pedido e causa de pedir, diferindo 

apenas quanto ao número do contrato de empréstimos que supostamente 

ensejam em cobrança indevida do benefício previdenciário que percebe 

mensalmente a parte autora, não havendo qualquer justifica plausível para 

que as demandas tramitem de forma paralelamente. DISPOSITIVO 7. Ante 

ao exposto, em face da comprovada existência de demandas repetidas 

em trâmite por esta Vara Cível, com a mesma causa de pedir, as mesmas 

partes e o mesmo pedido, forçoso se faz o reconhecimento de 

Litispendência (artigo 337 §§ 1º a 3º do CPC/2015), ao que DECLARO 

EXTINTO ESTES AUTOS SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, face ao 

fenômeno processual supra afirmado e com fundamento no artigo 485, 

incisos V Código de Processo Civil. 8. Por oportuno, presentes os 

elementos que evidenciam a condição hipossuficiente da parte, DEFIRO o 

benefício da gratuidade de justiça previsto no art. 98 do CPC, de modo 

que, CONDENO a parte autora ao pagamento das custas, contudo, 

SUSPENDO a exigibilidade em face da gratuidade deferida. 9. Certificado o 

trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE estes autos com as anotações e 

baixas ínsitas na CNGC. 10. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000846-04.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA FRANCISCA BEZERRA TEIXEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Autos do Processo Judic ia l  Eletrônico nº 

1000846-04.2020.8.11.0006. Sentença de Extinção Vistos. 1. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO E PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada ANA FRANCISCA BEZERRA 

TEIXEIRA em face de BANCO ITAU CONSIGNADO, ambos qualificados nos 

autos. 2. Anal isando det idamente os autos PJE n. 

1 0 0 0 8 4 1 - 7 9 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 0 6 ,  1 0 0 0 8 4 3 - 4 9 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 0 6 , 

1 0 0 0 8 4 6 - 0 4 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 0 6 ,  1 0 0 0 8 6 9 - 4 7 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 0 6 , 

1000870-32.2020.8.11.0006, 1000871-17.2020.8.11.0006, a autora ajuizou 

as demandas com os mesmo elementos identificadores (partes, pedido e 

causa de pedir), diferindo apenas os números dos contratos de 

empréstimos, incorrendo em litispendência. Eis o relato do necessário. 

Fundamento e DECIDO. 3. Nos termos do artigo 354 do Código de 

Processo Civil, consta: “Art. 354. Ocorrendo qualquer das hipóteses 

previstas nos arts. 485 e 487, incisos II e III, o juiz proferirá sentença.” 4. 

Com efeito: "A matéria relativa a pressupostos processuais, perempção, 

litispendência, coisa julgada e condições de admissibilidade da ação, pode 

ser apreciada, de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição ordinária, 

enquanto não proferida a sentença de mérito (art. 267, parágrafo 3º.). 

Suscitada a questão sobre a ilegitimidade de parte, não pode o Tribunal 

eximir-se de apreciá-la, sob alegação de preclusão, sendo-lhe possível, 

no caso, examiná-la de ofício" (STJ - 3ª. Turma, REsp 5.735 - PR, rel. Min. 

Waldemar Zveiter, j. 04.12.90, não conheceram, v.u., DJU 04.02.91, p. 576, 

2ª. col., em.). 5. Dispõe o art. 485, V do Código de Processo Civil do ano 

de 2015, in verbis: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) V – 

reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa 

julgada". 6. In casu, verifico que ocorre a hipótese de litispendência em 

relação aos autos PJE n. 1000841-79.2020.8.11.0006 , 

1 0 0 0 8 4 3 - 4 9 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 0 6 ,  1 0 0 0 8 4 6 - 0 4 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 0 6 , 

1 0 0 0 8 6 9 - 4 7 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 0 6 ,  1 0 0 0 8 7 0 - 3 2 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 0 6 , 

1000871-17.2020.8.11.0006, que tramitam nesta Segunda Vara Cível, pois 

todos apresentam as mesmas partes, pedido e causa de pedir, diferindo 

apenas quanto ao número do contrato de empréstimos que supostamente 

ensejam em cobrança indevida do benefício previdenciário que percebe 

mensalmente a parte autora, não havendo qualquer justifica plausível para 

que as demandas tramitem de forma paralelamente. DISPOSITIVO 7. Ante 

ao exposto, em face da comprovada existência de demandas repetidas 

em trâmite por esta Vara Cível, com a mesma causa de pedir, as mesmas 

partes e o mesmo pedido, forçoso se faz o reconhecimento de 

Litispendência (artigo 337 §§ 1º a 3º do CPC/2015), ao que DECLARO 

EXTINTO ESTES AUTOS SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, face ao 

fenômeno processual supra afirmado e com fundamento no artigo 485, 

incisos V Código de Processo Civil. 8. Por oportuno, presentes os 

elementos que evidenciam a condição hipossuficiente da parte, DEFIRO o 

benefício da gratuidade de justiça previsto no art. 98 do CPC, de modo 

que, CONDENO a parte autora ao pagamento das custas, contudo, 

SUSPENDO a exigibilidade em face da gratuidade deferida. 9. Certificado o 

trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE estes autos com as anotações e 

baixas ínsitas na CNGC. 10. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000869-47.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA FRANCISCA BEZERRA TEIXEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Autos do Processo Judic ia l  Eletrônico nº 

1000869-47.2020.8.11.0006. Sentença de Extinção Vistos. 1. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO E PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada ANA FRANCISCA BEZERRA 

TEIXEIRA em face de BANCO ITAU CONSIGNADO, ambos qualificados nos 

autos. 2. Anal isando det idamente os autos PJE n. 

1 0 0 0 8 4 1 - 7 9 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 0 6 ,  1 0 0 0 8 4 3 - 4 9 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 0 6 , 

1 0 0 0 8 4 6 - 0 4 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 0 6 ,  1 0 0 0 8 6 9 - 4 7 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 0 6 , 

1000870-32.2020.8.11.0006, 1000871-17.2020.8.11.0006, a autora ajuizou 

as demandas com os mesmo elementos identificadores (partes, pedido e 

causa de pedir), diferindo apenas os números dos contratos de 

empréstimos, incorrendo em litispendência. Eis o relato do necessário. 

Fundamento e DECIDO. 3. Nos termos do artigo 354 do Código de 

Processo Civil, consta: “Art. 354. Ocorrendo qualquer das hipóteses 

previstas nos arts. 485 e 487, incisos II e III, o juiz proferirá sentença.” 4. 

Com efeito: "A matéria relativa a pressupostos processuais, perempção, 

litispendência, coisa julgada e condições de admissibilidade da ação, pode 

ser apreciada, de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição ordinária, 

enquanto não proferida a sentença de mérito (art. 267, parágrafo 3º.). 

Suscitada a questão sobre a ilegitimidade de parte, não pode o Tribunal 

eximir-se de apreciá-la, sob alegação de preclusão, sendo-lhe possível, 

no caso, examiná-la de ofício" (STJ - 3ª. Turma, REsp 5.735 - PR, rel. Min. 

Waldemar Zveiter, j. 04.12.90, não conheceram, v.u., DJU 04.02.91, p. 576, 

2ª. col., em.). 5. Dispõe o art. 485, V do Código de Processo Civil do ano 

de 2015, in verbis: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) V – 

reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa 

julgada". 6. In casu, verifico que ocorre a hipótese de litispendência em 

relação aos autos PJE n. 1000841-79.2020.8.11.0006 , 

1 0 0 0 8 4 3 - 4 9 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 0 6 ,  1 0 0 0 8 4 6 - 0 4 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 0 6 , 

1 0 0 0 8 6 9 - 4 7 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 0 6 ,  1 0 0 0 8 7 0 - 3 2 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 0 6 , 

1000871-17.2020.8.11.0006, que tramitam nesta Segunda Vara Cível, pois 

todos apresentam as mesmas partes, pedido e causa de pedir, diferindo 

apenas quanto ao número do contrato de empréstimos que supostamente 

ensejam em cobrança indevida do benefício previdenciário que percebe 

mensalmente a parte autora, não havendo qualquer justifica plausível para 

que as demandas tramitem de forma paralelamente. DISPOSITIVO 7. Ante 

ao exposto, em face da comprovada existência de demandas repetidas 

em trâmite por esta Vara Cível, com a mesma causa de pedir, as mesmas 

partes e o mesmo pedido, forçoso se faz o reconhecimento de 

Litispendência (artigo 337 §§ 1º a 3º do CPC/2015), ao que DECLARO 

EXTINTO ESTES AUTOS SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, face ao 

fenômeno processual supra afirmado e com fundamento no artigo 485, 

incisos V Código de Processo Civil. 8. Por oportuno, presentes os 
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elementos que evidenciam a condição hipossuficiente da parte, DEFIRO o 

benefício da gratuidade de justiça previsto no art. 98 do CPC, de modo 

que, CONDENO a parte autora ao pagamento das custas, contudo, 

SUSPENDO a exigibilidade em face da gratuidade deferida. 9. Certificado o 

trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE estes autos com as anotações e 

baixas ínsitas na CNGC. 10. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000870-32.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA FRANCISCA BEZERRA TEIXEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Autos do Processo Judic ia l  Eletrônico nº 

1000870-32.2020.8.11.0006. Sentença de Extinção Vistos. 1. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO E PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada ANA FRANCISCA BEZERRA 

TEIXEIRA em face de BANCO ITAU CONSIGNADO, ambos qualificados nos 

autos. 2. Anal isando det idamente os autos PJE n. 

1 0 0 0 8 4 1 - 7 9 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 0 6 ,  1 0 0 0 8 4 3 - 4 9 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 0 6 , 

1 0 0 0 8 4 6 - 0 4 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 0 6 ,  1 0 0 0 8 6 9 - 4 7 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 0 6 , 

1000870-32.2020.8.11.0006, 1000871-17.2020.8.11.0006, a autora ajuizou 

as demandas com os mesmo elementos identificadores (partes, pedido e 

causa de pedir), diferindo apenas os números dos contratos de 

empréstimos, incorrendo em litispendência. Eis o relato do necessário. 

Fundamento e DECIDO. 3. Nos termos do artigo 354 do Código de 

Processo Civil, consta: “Art. 354. Ocorrendo qualquer das hipóteses 

previstas nos arts. 485 e 487, incisos II e III, o juiz proferirá sentença.” 4. 

Com efeito: "A matéria relativa a pressupostos processuais, perempção, 

litispendência, coisa julgada e condições de admissibilidade da ação, pode 

ser apreciada, de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição ordinária, 

enquanto não proferida a sentença de mérito (art. 267, parágrafo 3º.). 

Suscitada a questão sobre a ilegitimidade de parte, não pode o Tribunal 

eximir-se de apreciá-la, sob alegação de preclusão, sendo-lhe possível, 

no caso, examiná-la de ofício" (STJ - 3ª. Turma, REsp 5.735 - PR, rel. Min. 

Waldemar Zveiter, j. 04.12.90, não conheceram, v.u., DJU 04.02.91, p. 576, 

2ª. col., em.). 5. Dispõe o art. 485, V do Código de Processo Civil do ano 

de 2015, in verbis: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) V – 

reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa 

julgada". 6. In casu, verifico que ocorre a hipótese de litispendência em 

relação aos autos PJE n. 1000841-79.2020.8.11.0006 , 

1 0 0 0 8 4 3 - 4 9 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 0 6 ,  1 0 0 0 8 4 6 - 0 4 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 0 6 , 

1 0 0 0 8 6 9 - 4 7 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 0 6 ,  1 0 0 0 8 7 0 - 3 2 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 0 6 , 

1000871-17.2020.8.11.0006, que tramitam nesta Segunda Vara Cível, pois 

todos apresentam as mesmas partes, pedido e causa de pedir, diferindo 

apenas quanto ao número do contrato de empréstimos que supostamente 

ensejam em cobrança indevida do benefício previdenciário que percebe 

mensalmente a parte autora, não havendo qualquer justifica plausível para 

que as demandas tramitem de forma paralelamente. DISPOSITIVO 7. Ante 

ao exposto, em face da comprovada existência de demandas repetidas 

em trâmite por esta Vara Cível, com a mesma causa de pedir, as mesmas 

partes e o mesmo pedido, forçoso se faz o reconhecimento de 

Litispendência (artigo 337 §§ 1º a 3º do CPC/2015), ao que DECLARO 

EXTINTO ESTES AUTOS SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, face ao 

fenômeno processual supra afirmado e com fundamento no artigo 485, 

incisos V Código de Processo Civil. 8. Por oportuno, presentes os 

elementos que evidenciam a condição hipossuficiente da parte, DEFIRO o 

benefício da gratuidade de justiça previsto no art. 98 do CPC, de modo 

que, CONDENO a parte autora ao pagamento das custas, contudo, 

SUSPENDO a exigibilidade em face da gratuidade deferida. 9. Certificado o 

trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE estes autos com as anotações e 

baixas ínsitas na CNGC. 10. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000871-17.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA FRANCISCA BEZERRA TEIXEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Autos do Processo Judic ia l  Eletrônico nº 

1000871-17.2020.8.11.0006. Sentença de Extinção Vistos. 1. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO E PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada ANA FRANCISCA BEZERRA 

TEIXEIRA em face de BANCO ITAU CONSIGNADO, ambos qualificados nos 

autos. 2. Anal isando det idamente os autos PJE n. 

1 0 0 0 8 4 1 - 7 9 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 0 6 ,  1 0 0 0 8 4 3 - 4 9 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 0 6 , 

1 0 0 0 8 4 6 - 0 4 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 0 6 ,  1 0 0 0 8 6 9 - 4 7 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 0 6 , 

1000870-32.2020.8.11.0006, 1000871-17.2020.8.11.0006, a autora ajuizou 

as demandas com os mesmo elementos identificadores (partes, pedido e 

causa de pedir), diferindo apenas os números dos contratos de 

empréstimos, incorrendo em litispendência. Eis o relato do necessário. 

Fundamento e DECIDO. 3. Nos termos do artigo 354 do Código de 

Processo Civil, consta: “Art. 354. Ocorrendo qualquer das hipóteses 

previstas nos arts. 485 e 487, incisos II e III, o juiz proferirá sentença.” 4. 

Com efeito: "A matéria relativa a pressupostos processuais, perempção, 

litispendência, coisa julgada e condições de admissibilidade da ação, pode 

ser apreciada, de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição ordinária, 

enquanto não proferida a sentença de mérito (art. 267, parágrafo 3º.). 

Suscitada a questão sobre a ilegitimidade de parte, não pode o Tribunal 

eximir-se de apreciá-la, sob alegação de preclusão, sendo-lhe possível, 

no caso, examiná-la de ofício" (STJ - 3ª. Turma, REsp 5.735 - PR, rel. Min. 

Waldemar Zveiter, j. 04.12.90, não conheceram, v.u., DJU 04.02.91, p. 576, 

2ª. col., em.). 5. Dispõe o art. 485, V do Código de Processo Civil do ano 

de 2015, in verbis: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) V – 

reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa 

julgada". 6. In casu, verifico que ocorre a hipótese de litispendência em 

relação aos autos PJE n. 1000841-79.2020.8.11.0006 , 

1 0 0 0 8 4 3 - 4 9 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 0 6 ,  1 0 0 0 8 4 6 - 0 4 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 0 6 , 

1 0 0 0 8 6 9 - 4 7 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 0 6 ,  1 0 0 0 8 7 0 - 3 2 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 0 6 , 

1000871-17.2020.8.11.0006, que tramitam nesta Segunda Vara Cível, pois 

todos apresentam as mesmas partes, pedido e causa de pedir, diferindo 

apenas quanto ao número do contrato de empréstimos que supostamente 

ensejam em cobrança indevida do benefício previdenciário que percebe 

mensalmente a parte autora, não havendo qualquer justifica plausível para 

que as demandas tramitem de forma paralelamente. DISPOSITIVO 7. Ante 

ao exposto, em face da comprovada existência de demandas repetidas 

em trâmite por esta Vara Cível, com a mesma causa de pedir, as mesmas 

partes e o mesmo pedido, forçoso se faz o reconhecimento de 

Litispendência (artigo 337 §§ 1º a 3º do CPC/2015), ao que DECLARO 

EXTINTO ESTES AUTOS SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, face ao 

fenômeno processual supra afirmado e com fundamento no artigo 485, 

incisos V Código de Processo Civil. 8. Por oportuno, presentes os 

elementos que evidenciam a condição hipossuficiente da parte, DEFIRO o 

benefício da gratuidade de justiça previsto no art. 98 do CPC, de modo 

que, CONDENO a parte autora ao pagamento das custas, contudo, 

SUSPENDO a exigibilidade em face da gratuidade deferida. 9. Certificado o 

trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE estes autos com as anotações e 

baixas ínsitas na CNGC. 10. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000883-31.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA FRANCISCA BEZERRA TEIXEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REU)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Autos do Processo Judicial Eletrônico nº 
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1000883-31.2020.8.11.0006. Sentença de Extinção Vistos. 1. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO E PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada ANA FRANCISCA BEZERRA 

TEIXEIRA em face de BANCO VOTORANTIM S.A, ambos qualificados nos 

autos. 2. Anal isando det idamente os autos PJE n. 

1000882-46.2020.8.11.0006 e 1000883-31.2020.8.11.0006, a autora 

ajuizou as demandas com os mesmo elementos identificadores (partes, 

pedido e causa de pedir), diferindo apenas os números dos contratos de 

empréstimos, incorrendo em litispendência. Eis o relato do necessário. 

Fundamento e DECIDO. 3. Nos termos do artigo 354 do Código de 

Processo Civil, consta: “Art. 354. Ocorrendo qualquer das hipóteses 

previstas nos arts. 485 e 487, incisos II e III, o juiz proferirá sentença.” 4. 

Com efeito: "A matéria relativa a pressupostos processuais, perempção, 

litispendência, coisa julgada e condições de admissibilidade da ação, pode 

ser apreciada, de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição ordinária, 

enquanto não proferida a sentença de mérito (art. 267, parágrafo 3º.). 

Suscitada a questão sobre a ilegitimidade de parte, não pode o Tribunal 

eximir-se de apreciá-la, sob alegação de preclusão, sendo-lhe possível, 

no caso, examiná-la de ofício" (STJ - 3ª. Turma, REsp 5.735 - PR, rel. Min. 

Waldemar Zveiter, j. 04.12.90, não conheceram, v.u., DJU 04.02.91, p. 576, 

2ª. col., em.). 5. Dispõe o art. 485, V do Código de Processo Civil do ano 

de 2015, in verbis: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) V – 

reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa 

julgada". 6. In casu, verifico que ocorre a hipótese de litispendência em 

relação aos autos PJE n. 1000882-46.2020.8.11.0006, que tramitam nesta 

Segunda Vara Cível, pois todos apresentam as mesmas partes, pedido e 

causa de pedir, diferindo apenas quanto ao número do contrato de 

empréstimos que supostamente ensejam em cobrança indevida do 

benefício previdenciário que percebe mensalmente a parte autora, não 

havendo qualquer justifica plausível para que as demandas tramitem de 

forma paralelamente. DISPOSITIVO 7. Ante ao exposto, em face da 

comprovada existência de demandas repetidas em trâmite por esta Vara 

Cível, com a mesma causa de pedir, as mesmas partes e o mesmo pedido, 

forçoso se faz o reconhecimento de Litispendência (artigo 337 §§ 1º a 3º 

do CPC/2015), ao que DECLARO EXTINTO ESTES AUTOS SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, face ao fenômeno processual supra afirmado 

e com fundamento no artigo 485, incisos V Código de Processo Civil. 8. 

Por oportuno, presentes os elementos que evidenciam a condição 

hipossuficiente da parte, DEFIRO o benefício da gratuidade de justiça 

previsto no art. 98 do CPC, de modo que, CONDENO a parte autora ao 

pagamento das custas, contudo, SUSPENDO a exigibilidade em face da 

gratuidade deferida. 9. Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE 

estes autos com as anotações e baixas ínsitas na CNGC. 10. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000500-53.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINICI DE SOUZA PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO PARA COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA Nos 

termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil, impulsiono os autos 

com a finalidade de promover a intimação da parte autora da lide, na 

pessoa de seus Advogado(s), para comparecer na audiência 

Concentrada para o dia 17/04/2020 (SEXTA-FEIRA), na qual a presença 

das partes é indispensável, ressaltando que o atendimento será realizado 

a partir das 8:00 horas. Na data aprazada haverá perito nomeado por este 

Cejusc para realização da perícia, cujos honorários serão suportados pela 

Seguradora Líder, sendo facultado às partes trazer ao ato assistente 

técnico às suas expensas. Cáceres, 13 de março de 2020. Joel Soares 

Viana Junior Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003281-82.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA OAB - MT13884-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDINEI APARECIDO GIRALDELLI (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMMUEL APARECIDO GIRALDELLI OAB - MT0014718A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1003281-82.2019.8.11.0006. AUTOR(A): 

BANCO DO BRASIL SA RÉU: SIDINEI APARECIDO GIRALDELLI Vistos, 

etc... Cuida-se de ação de consignação proposta por Banco do Brasil S.A 

EM FACE DE Sidnei Aparecido Giraldelli, alegando, em síntese, ter firmado 

com o réu contrato de locação de um imóvel situado nesta Comarca, 

inscrito sob a matrícula de nº 47.524, pelo valor mensal de R$7.000,00, 

com isenção do pagamento dos três primeiros meses de aluguel. Alega 

que a sala de autoatendimento que seria montada no local acabou não 

sendo inaugurada, razão pela qual pretende rescindir o contrato de 

locação, contudo, o requerido se nega a receber o imóvel e por fim ao 

contrato, razão pela qual o autor ingressou com a demanda a fim de 

consignar as chaves do imóvel e o valor da multa estabelecida no 

contrato. Requereu a concessão de tutela de urgência. Na decisão 

proferida no id. 21117991, foi deferida a tutela de urgência pugnada. 

Citado, o requerido apresentou defesa (id. 25201867), arguindo, 

preliminarmente, incompetência deste Juízo para processar a ação em 

razão das partes terem pactuado como foro de eleição a comarca de 

Cuiabá/MT, pugnando pelos atos praticados nesta comarca. Em réplica (id. 

26291269) o autor defende que o foro competente para processamento e 

julgamento da ação é o da situação do imóvel. É a síntese. Decido. Na 

hipótese, assiste razão em parte o requerido quanto a competência da 

Comarca de Cuiabá/MT para processamento e julgamento da demanda. 

Consoante dispõe o art. 58, inciso II, da Lei 8.245/91, é licito as partes 

contratantes elegerem foro judicial diverso ao da comarca em que se situa 

o imóvel objeto da locação. Além disso, o artigo 63 do Código de Processo 

Civil dispõe que as partes podem modificar a competência em razão do 

valor e do território, elegendo foro onde serão proposta as ações oriundas 

de direitos e obrigações. Ou seja, tratando-se de competência relativa 

estampada em relação contratual/obrigacional, pode a competência ser 

fixada de acordo com a vontade das partes, porquanto é permitida a livre 

pactuação. Feitas tais considerações e analisando o contrato de locação 

juntado no id. 21065621 dos autos, observo que a cláusula nº 16.1 as 

partes elegeram o foro da comarca de Cuiabá/MT como o competente para 

dirimir qualquer controvérsia sobre o negócio jurídico celebrado. Deste 

modo, existindo foro de eleição entre as partes, deverá prevalecer sobre 

a regra geral estatuída pela primeira parte do art. 58, inciso II da Lei nº 

8245/91 que dispõe sobre a competência da situação do imóvel para 

processar e julgar ações de consignação. Vejamos: Art. 58. Ressalvados 

os casos previstos no parágrafo único do art. 1º, nas ações de despejo, 

consignação em pagamento de aluguel e acessório da locação, revisionais 

de aluguel e renovatórias de locação, observar - se - á o seguinte: I - os 

processos tramitam durante as férias forenses e não se suspendem pela 

superveniência delas; II - é competente para conhecer e julgar tais ações 

o foro do lugar da situação do imóvel, salvo se outro houver sido eleito no 

contrato; (grifei). Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO 

DE INCOMPETÊNCIA. APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO E 

RECONVENÇÃO. RENÚNCIA TÁCITA NÃO CONFIGURADA. 1. Não 

configura renúncia tácita à exceção de incompetência oposta, a oferta 

antecipada de contestação e reconvenção, quando o processo principal 

ainda se encontrava suspenso por força do incidente, com o objetivo de 

resguardar o prazo remanescente que, no ato da suspensão processual, 

já achava-se reduzido a apenas três dias. 2. Há de prevalecer a cláusula 

de eleição de foro inserta no contrato de locação, se esta resulta da livre 

vontade das partes contratantes. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJGO, AGRAVO DE INSTRUMENTO 

311533-37.2012.8.09.0000, Rel. DES. JEOVA SARDINHA DE MORAES, 6A 

CAMARA CIVEL, julgado em 11/12/2012, DJe 1207 de 18/12/2012). (grifei). 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. 
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INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. ELEIÇÃO DE FORO. POSSIBILIDADE. 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. Tratando-se de relação 

locatícia, não consumerista, decorrente de contrato de locação, é válida a 

cláusula de eleição de foro, para que a ação seja ajuizada no domicílio 

eleito pelas partes. Neste sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE 

RESCISÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO, COM DEVOLUÇÃO DE VALOR 

PAGO. CONTRATO COM CLÁUSULA DE FORO DE ELEIÇÃO. NÃO 

INCIDÊNCIA DO CDC. DECISÃO EXTINTIVA PELA INCOMPETÊNCIA 

TERRITORIAL MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71006106983, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 29/06/2016). Em que 

pese a ré, imobiliária, constar como ré, não se discute o contrato de 

administração formalizado entre as partes, mas o contrato de locação 

propriamente dito, onde prevista a cláusula de eleição de foro, desde 

2011. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71008203044, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz 

Silva Raabe, Julgado em 13/03/2019). (grifei). EMENTA: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA - CONTRATO DE 

LOCAÇÃO COMERCIAL - CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – VALIDADE - 

O inciso II, do art. 58, da Lei nº 8.245/91, dispõe que "é competente para 

conhecer e julgar tais ações o foro do lugar da situação do imóvel, salvo 

se outro houver sido eleito no contrato". - Não sendo demonstrado 

nenhum prejuízo a ser ocasionado às partes em caso de observância à 

cláusula de eleição de foro, ao contrário do que sustenta a Agravante, 

não há motivo para relativizar o pacta sunt servanda. (TJMG - Agravo de 

Instrumento-Cv 1.0079.15.005981-8/001, Relator(a): Des.(a) Roberto 

Vasconcellos , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/03/2016, publicação 

da súmula em 14/03/2016) (grifei). EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AÇÃO RENOVATÓRIA DE ALUGUEL - LOCAÇÃO - COMPETÊNCIA - FORO 

DE ELEIÇÃO - POSSIBILIDADE. A ação renovatória de aluguel deve ser 

ajuizada no foro da situação do imóvel, salvo se outro não tiver sido eleito. 

Podem as partes convencionar, no contrato de locação, foro diverso 

daquele previsto na lei do inquilinato, por força do, art. 58, inciso II da lei 

8.245/1991. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv1.0024.15.164525-6/001, 

Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

09/02/2017, publicação da súmula em 10/02/2017). (grifei). Por fim, 

entendo pertinente ressaltar que não se configura situação de desiquilíbrio 

contratual ante o foro estabelecido pelas partes, pois, em que pese o 

imóvel se localizar na mesma comarca do endereço de domicílio do 

requerido, há que observar que o pedido de deslocamento do feito para o 

foro eleito foi formulado pelo próprio réu, razão pela qual resta 

subentendido que não será prejudicado em razão do deslocamento do 

feito para o foro ajustado. Deste modo, não há que se falar em prejuízo ao 

requerido por eventual desiquilíbrio contratual, porquanto além de 

configurar a vontade das partes, não será prejudicado àquele que 

porventura pudesse ser o maior afetado. De sorte não há alternativa 

senão remeter os autos à comarca de Cuiabá/MT. Por fim, não prospera o 

argumento de que os atos praticados devem ser revogados de imediato. O 

art. 64, §4º do CPC, dispõe que os atos decisórios praticados por Juízo 

incompetente conservam sua validade e eficácia até posterior 

manifestação do Juízo competente, incumbindo a ele a ratificação ou não 

dos atos proferidos pelo Juízo incompetente. Assim, permanecem 

conservados os efeitos da decisão proferida e demais atos praticados, 

porquanto, rejeito o pedido de revogação. Ante o exposto, com supedâneo 

na motivação retro e demais normas legais atinentes à matéria, ACOLHO a 

preliminar arguida, e, por consequência, reconheço a incompetência deste 

Juízo para processar a ação de indenização em apenso, com fulcro nos 

dispositivos legais indicados em razão da clausula de eleição de foro 

ajustada pelas partes, devendo a aludida demanda ser remetida a uma das 

Varas Cíveis da Comarca de Cuiabá/MT. Transcorrido o prazo para 

recurso, remetam-se os autos à Comarca de Cuiabá/MT, promovendo as 

baixas necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. Cáceres/MT, 09 de janeiro de 

2020. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006976-78.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARINES LETRARI (AUTOR(A))

VALDETE DA SILVA CAMPOS (AUTOR(A))

AILTON LUIZ MARTINS (AUTOR(A))

MACIO PEREIRA DE FIGUEIREDO (AUTOR(A))

SUELY ANTUNES DA SILVA (AUTOR(A))

MAURICIO BARROS DE QUEIROZ (AUTOR(A))

NATALINO SANTANA DE ARRUDA (AUTOR(A))

GENI OLIVEIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

SATURNINO LEITE DE BRITO (AUTOR(A))

JOAO BATISTA DOS SANTOS (AUTOR(A))

ARNALDO DA SILVA SALVINO (AUTOR(A))

BERNARDETE APARECIDA RIBEIRO (AUTOR(A))

ANTONIO DONIZETE MACHADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - MT19340-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (REU)

BRADESCO SEGUROS S/A (REU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REU)

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REU)

ITAU SEGUROS S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA OAB - SP41775-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES CERTIDÃO REMESSA DE CORRESPONDÊNCIA Certifico que a 

correspondência, carta de citação e ntimação da parte requerida 

Bradesco Seguros S/A, foi remetida para postagem, via correios, 

conforme código de rastreabilidade nº "BO244918874BR”. Certifico que a 

correspondência, carta de intimação da parte requerida CAIXA 

SEGURADORA S/A, foi remetida para postagem, via correios, conforme 

código de rastreabilidade nº "BO244918888BR”. Certifico que a 

correspondência, carta de intimação da parte requerida TOKIO MARINE 

SEGURADORA S.A, foi remetida para postagem, via correios, conforme 

código de rastreabilidade nº "BO244918891BR”. Cáceres/MT, 13 de março 

de 2020. Joel Soares Viana Junior Analista Judiciário

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000915-36.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PRATA & CIA LTDA. - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (REU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000915-36.2020.8.11.0006. AUTOR(A): 

PRATA & CIA LTDA. - EPP REU: COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI 

SUDOESTE Dada a aparente contradição entre a narrativa descrita na 

petição inicial e relação contratual, emende-se para justificar a que título 

efetivamente figura no contrato: avalista ou devedor principal. Segundo 

ainda consta da inicial a Autora teve seu pedido de recuperação judicial 

deferido. Dado o lapso temporal de tramitação e da possível definição do 

quadro geral de credores, esclareça se o crédito objeto da lide consta no 

rol de credores, assim como se foi ajuizado algum incidente de 

impugnação e/ou alguma decisão judicial homologando o valor atual da 

dívida. Para analisar o pedido de gratuidade, informe a Autora sobre a 

atual fase do processo de recuperação e apresente o último balanço 

financeiro e/ou demonstre estar impossibilitada de custear as custas 

iniciais. Fixo prazo de 15 dias para emenda. Caceres, 13 de março de 

2020. Ricardo Alexandre R Sobrinho Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000979-46.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO ROBERTO MECHELON (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000979-46.2020.8.11.0006. 

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

REQUERIDO: ANTONIO ROBERTO MECHELON Cumpra-se a carta 
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precatória, servindo a cópia como mandado. Após o cumprimento, oficie 

comunicando ao Juízo Deprecante o inteiro teor dos atos praticados, com 

as homenagens de estilo, e providencie baixa nos registros. Cáceres/MT, 

13 de março de 2.020 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000944-86.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RODOLFO FELIPE GONCALVES BATISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN AUGUSTO GONCALVES BATISTA OAB - RO8238 

(ADVOGADO(A))

BRUNO SCHUAWLE OLIVEIRA OAB - RO8248 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON FERREIRA LIMA FILHO (REU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000944-86.2020.8.11.0006. AUTOR(A): 

RODOLFO FELIPE GONCALVES BATISTA REU: NELSON FERREIRA LIMA 

FILHO A pretensão visa ao cumprimento de obrigação adequada ao 

procedimento, qual seja, o pagamento de quantia em dinheiro, (art.700, 

inciso I), havendo probabilidade do direito do Autor, tendo em vista a prova 

escrita sem eficácia de título executivo, de modo que a monitória é 

pertinente. Deste modo, promova-se a expedição do mandado de citação 

para pagamento da obrigação, acrescida de honorários advocatícios no 

valor de 5% do valor da causa (art. 701, CPC), no prazo de quinze dias, 

nos termos do pedido inicial, constando-se que neste mesmo prazo 

poderá o requerido oferecer embargos (art. 702, CPC). Conste-se ainda 

que se cumprido o mandado, ou seja, havendo o pagamento, ficará ele, o 

requerido, isento do pagamento de custas processuais (art.701,§1º, CPC) 

e que, não cumprindo a obrigação ou não oferecendo embargos, 

"constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial" (art. 702, §8º). 

Cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Cáceres/MT, 13 de Março de 2.020. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000988-13.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDER DE MATOS LUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014325A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (REU)

UNIAIR ADMINISTRACAO PARTICIPACOES E SERVICOS MEDICOS DE 

URGENCIA LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO DO NASCIMENTO MARTINS OAB - RS28992 

(ADVOGADO(A))

IZABEL CRISTINA CARESSATO GATTASS OAB - MT0009700A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000988-13.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

EDER DE MATOS LUZ REU: UNIMED CACERES COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO, UNIAIR ADMINISTRACAO PARTICIPACOES E 

SERVICOS MEDICOS DE URGENCIA LTDA Vistos e etc... Designo 

continuidade da instrução para nova colheita do depoimento da 

testemunha Marcos, para o dia 26/03/2020 as 13h30min. Fica a cargo da 

parte cumprir com o disposto no artigo 455 do CPC. Cáceres/MT, 13 de 

março de 2020. Ricardo Riccielli Sobrinho Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000895-79.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SUMMER TOUR VIAGENS E EVENTOS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CHRISLAYNE KARINE FERREIRA LOPES OAB - MT23156/O 

(ADVOGADO(A))

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014325A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LAERCIO PEREIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RINALDO DOS SANTOS XAVIER OAB - MG64953 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000895-79.2019.8.11.0006. AUTOR(A): 

SUMMER TOUR VIAGENS E EVENTOS LTDA - ME REU: JOSE LAERCIO 

PEREIRA Certifique a escrivania sobre a tempestividade dos embargos de 

declaração. Dada a natureza infringente para o caso de acolhimento, 

intime a parte Embargada para manifestar, no prazo de cinco dias. 

Caceres, 13 de março de 2020. Ricardo Alexandre R Sobrinho Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000995-97.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO PEREIRA DA SILVA (DEPRECADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000995-97.2020.8.11.0006. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO DEPRECADO: ADRIANO PEREIRA DA 

SILVA Vistos, etc... Cumpra-se a carta precatória, servindo a cópia do 

mandado. Após o cumprimento, oficie comunicando ao Juízo Deprecante o 

inteiro teor dos atos praticados, com as homenagens de estilo, e 

providencie baixa nos registros. Cáceres/MT, 13 de março de 2020. 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO 

PROCEDIMENTO COMUM

Processo Número: 1005970-70.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JACONIAS RODRIGUES DE LOURDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA OAB - MT23394/B 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

ROSANA LORIS AZEVEDO OAB - MT15344-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1005970-70.2017.8.11.0006. 

REQUERENTE: JACONIAS RODRIGUES DE LOURDES REQUERIDO: 

YMPACTUS COMERCIAL S/A Certifique a escrivania se o Banco do Brasil 

prestou informação. Acaso não tenha prestado, reitere o ofício, com as 

advertências legais. Caceres, 13 de março de 2020. Ricardo Alexandre R 

Sobrinho Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002835-79.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA EMA CAPPI AGUIAR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER MOTA CORREA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDERSON ROGERIO GRAHL OAB - MT10565/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO 

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

ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO PROCESSO n. 
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1002835-79.2019.8.11.0006 Valor da causa: R$ 56.850,76 ESPÉCIE: 

[Correção Monetária]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) 

POLO ATIVO: Nome: LETICIA EMA CAPPI AGUIAR Endereço: Rua Das 

Maravilhas, 124, Cavalhada, CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 POLO 

PASSIVO: Nome: WAGNER MOTA CORREA Endereço: Av. José Martins 

Monteiro, 1.022, Santa Casa Vale do Guapore, Jardim Boa Vista, PONTES 

E LACERDA - MT - CEP: FINALIDADE: INTIMAÇÃO das partes, na pessoa 

de seus advogados para conhecimento e manifestação em 05 (cinco)dias, 

acerca da penhora realizada via Bacenjud Cáceres-Mt , 13 de março de 

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

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000065-79.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOLFO MACEDO DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Processo: 1000065-79.2020.8.11.0006. REQUERENTE: OMNI 

FINANCEIRA S/A REQUERIDO: RODOLFO MACEDO DE SOUZA A parte 

autora postulou a desistência da ação. Na hipótese dos autos, verifica-se 

que o requerido foi citado, e anuiu com a restituição do veículo Assim, com 

fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, julgo extinto o 

processo, sem resolução do mérito. Custas já recolhidas. Intime-se. Após, 

arquive-se. Caceres, 13 de março de 2020. Ricardo Alexandre R Sobrinho 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000368-93.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELENE ANUNCIACAO MENDES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DURCINEA ALVES CANDIDA (REU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1000368-93.2020.8.11.0006. AUTOR(A): 

ROSELENE ANUNCIACAO MENDES DE OLIVEIRA, JESUS VIEIRA DE 

OLIVEIRA REU: DURCINEA ALVES CANDIDA Vistos e etc. HOMOLOGO 

POR SENTENÇA o acordo entabulado entre as partes para que produza 

seus legais e jurídicos efeitos e DECLARO EXTINTO o presente feito, nos 

termos do artigo 487, III, alínea b, do Código de Processo Civil. Custas já 

recolhidas. Oficie conforme solicitado. Após arquive-se. Cáceres/MT, 13 

de março de 2020. Ricardo Alexandre R. Sobrinho Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000468-48.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADELINO BRAZ VENUTI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON SILVA DE SOUZA (EXCUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1000468-48.2020.8.11.0006. 

EXEQUENTE: ADELINO BRAZ VENUTI EXCUTADO: ANDERSON SILVA DE 

SOUZA Vistos, etc... Cuida-se de execução ajuizada por Adelino Braz 

Venuti em face de Anderson Silva de Souza, pelas razões elencadas na 

exordial. Tramitando regularmente o feito, a parte exequente requereu a 

desistência da ação com a consequente extinção do feito. O artigo 775 do 

Código de Processo Civil dispõe que: “o credor tem a faculdade de desistir 

de toda a execução ou de apenas alguma medida executiva.”. Diante da 

circunstância, verifico a hipótese de extinção do processo sem resolução 

do mérito, sendo desnecessária a manifestação do réu, por não ter sido 

citado. Ante o exposto, homologo o pedido de desistência e JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 

485, inciso VIII do Código de Processo Civil. Intime-se. Arquive-se 

independente de trânsito em julgado. Cumpra-se. Cáceres, 13 de março de 

2020. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001589-19.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRTES GISELLA BIACCHI BELLE TURDERA OAB - MT0009714A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOS MATO GROSSO LTDA (REQUERIDO)

MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KALIANDRA ALVES FRANCHI OAB - BA0014527A (ADVOGADO(A))

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS OAB - MT8014-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1001589-19.2017.8.11.0006. 

REQUERENTE: LUCAS PEREIRA DE OLIVEIRA REQUERIDO: MOTOS MATO 

GROSSO LTDA, MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA Vistos e etc... 

Homologo o acordo firmado entre as partes para que surta seus jurídicos 

e legais efeitos e julgo extinto estes autos nos termos do art. 487, inciso III, 

alínea b, do CPC. Sem custas. Arquive-se. Cáceres/MT, 13 de março de 

2020. Ricardo Riccielli Sobrinho Juiz(a) de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003929-96.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OSWALDO MOTA NORONHA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA DECISÃO Processo: 

1003929-96.2018.8.11.0006. EXEQUENTE: MUNICIPIO DE CACERES 

EXECUTADO: OSWALDO MOTA NORONHA Vistos, etc. Pelo princípio da 

fungibilidade, recebo a manifestação de id. 18333319 e seus anexos como 

exceção de pré-executividade. Cuida-se de Exceção de 

Pré-Executividade, no qual o devedor sustenta a ilegitimidade passiva. 

Impugnação do Excepto no id. 22477795. Vieram os autos conclusos. É o 

que merece registro. Fundamento e decido. A controvérsia dos autos 

cinge-se à legitimidade passiva. É cediço que a exceção de 

pré-executividade é admitida como instrumento excepcional de defesa no 

processo de execução fiscal em hipóteses restritas que não demandem 

dilação probatória e em matérias conhecíveis de ofício. A propósito do 

tema, é o entendimento sumulado no egrégio Superior Tribunal de Justiça: 

STJ Súmula nº 393 - 23/09/2009 - DJe 07/10/2009 Exceção de 

Pré-Executividade - Admissibilidade - Execução Fiscal - Matérias de Ofício 

- Dilação Probatória A exceção de pré-executividade é admissível na 

execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não 

demandem dilação probatória. Ainda: TRIBUTÁRIO. AGRAVO 

REGIMENTAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. 

DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 

393/STJ. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONCLUSÃO DA CORTE DE ORIGEM 

NO SENTIDO DA NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA O 

JULGAMENTO DA QUESTÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA 

DA SÚMULA 7/STJ. 1. Este Superior Tribunal de Justiça possui 

entendimento assente, consignado na Súmula 393, no sentido de que a 

exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal 

relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem 
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dilação probatória. 2. A alteração da conclusão adotada pela Corte de 

origem de que a aferição da ilegitimidade passiva na espécie demandaria 

dilação probatória encontra óbice previsto na Súmula 7/STJ. 3. Agravo 

regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 289.365/AL, Rel. 

Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 

20/06/2014). No mesmo sentido, incabível discutir a legitimidade passiva do 

sócio, especialmente quando seu nome está inscrito na CDA como 

co-responsável. Portanto, com a jurisprudência do STJ, discutir a 

legitimidade passiva ou não só seria possível mediante embargos à 

execução, visto que a matéria demanda dilação probatória, 

impossibilitando a defesa via exceção de pré-executividade. Desse modo, 

não merece acolhida a pretensão do devedor, despida da devida 

comprovação, pois consoante entendimento dominante na jurisprudência, 

a exceção de pré-executividade, admitida em nosso direito por construção 

doutrinário-jurisprudencial, serve apenas nos casos em que, de imediato, 

o juízo constate a ausência dos pressupostos essenciais à 

perfectibilização do título executivo. Não se mostra adequada, portanto, 

quando, para a verificação de sua higidez, foram levantadas questões 

que dependam de prova, por não versarem apenas aos seus aspectos 

formais ou sobre vícios apreciáveis de ofício pelo juiz. Assim sendo, não 

se conhece da matéria relativa à ilegitimidade de parte em sede de 

exceção de pré-executividade, pela inadequação da via eleita para o 

exame da argumentação exposta pela excipiente, cabendo a parte se 

valer do meio processual apropriado, mediante a oposição dos 

respectivos embargos à execução, palco apropriado para travar a 

discussão acerca do eventual equívoco na cobrança do imposto, cuja 

ação comporta a devida prova que possibilite o exame da tese alegada. 

Isto posto e por tudo o que mais consta, DECIDO: a) REJEITAR A 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, pelas razões acima expostas; b) 

Intime-se o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, acoste aos 

autos cálculo atualizado da dívida, bem como indique bens do devedor 

passíveis de penhora, sob pena de suspensão e posterior arquivamento; 

c) Após, conclusos; d) Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006738-93.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERENICE SAMPAIO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA SENTENÇA Processo: 

1006738-93.2017.8.11.0006. EXEQUENTE: MUNICIPIO DE CACERES 

EXECUTADO: BERENICE SAMPAIO Vistos, etc. Cuida-se de EXECUÇÃO 

FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CÁCERES - MT contra BERENICE 

SAMPAIO, na qual a Exequente pugna pela extinção do feito em razão de 

acordo firmado entre as partes na via administrativa referente conforme 

(id: 19916557). Os autos vieram conclusos. É o que merece registro. 

Fundamento e Decido. É perfeitamente cabível o pedido de extinção da 

execução sem resolução de mérito, nos termos do art. 775 do Código de 

Processo Civil. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, 

DECIDO: a) a) JULGAR EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

nos termos do art. 485, VIII, do NCPC, b) b) Sem honorários; c) c) Custas 

pelo executado; d) d) Preclusa a via recursal, arquive-se o feito com as 

baixas devidas; e) e) Às providências. Cumpra-se. Cáceres, 31 de julho 

de 2019. Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006754-47.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HAROLDO FLEURY CABRAL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA SENTENÇA Processo: 

1006754-47.2017.8.11.0006. EXEQUENTE: MUNICIPIO DE CACERES 

EXECUTADO: HAROLDO FLEURY CABRAL Vistos, etc. Cuida-se de 

EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CÁCERES - MT contra 

HAROLDO FLEURY CABRAL, na qual a Exequente pugna pela extinção do 

feito em razão de acordo firmado entre as partes na via administrativa 

referente conforme (id:19657660). Os autos vieram conclusos. É o que 

merece registro. Fundamento e Decido. É perfeitamente cabível o pedido 

de extinção da execução sem resolução de mérito, nos termos do art. 775 

do Código de Processo Civil. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos 

consta, DECIDO: a) a) JULGAR EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 485, VIII, do NCPC, b) b) Sem custas e 

honorários; c) c) Preclusa a via recursal, arquive-se o feito com as baixas 

devidas; d) d) Às providências. Cumpra-se. Cáceres, 31 de julho de 2019. 

Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002116-68.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARI ALVES DA SILVA (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Trata-se de execução fiscal, na qual o exequente requer a 

extinção do processo tendo em vista a novação e parcelamento da dívida. 

Vieram os autos conclusos. É o que merece registro. Fundamento e 

decido. Compulsando os autos, verifico que as partes celebraram acordo 

de parcelamento com novação de dívida, o que enseja a extinção do feito. 

Nessa toada: TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM 

DECORRÊNCIA DE PARCELAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – CAUSA 

ENSEJADORA DE SUSPENSÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO 

PROVIDO. 1. Se o parcelamento especial ocorreu em momento posterior 

ao ajuizamento da execução fiscal, não há justa causa para a sua 

extinção, mas tão somente para a suspensão do feito executivo.2. "Nos 

termos do art. 151 do CTN, o parcelamento do débito é causa de 

suspensão da exigibilidade do crédito, e não de caracterização da 

inexigibilidade da CDA. O parcelamento do crédito tributário, por acordo 

entre as partes, sem novação da dívida, enseja a suspensão do feito pelo 

prazo avençado". (Ap 162508/2016, Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA 

GONÇALVES RODRIGUES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, 

Julgado em 29/08/2017, Publicado no DJE 18/09/2017).3. Apelo provido. 

(N.U 0004857-56.2007.8.11.0004, , MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

18/06/2018, Publicado no DJE 10/07/2018) Isto posto e por tudo o que mais 

consta, DECIDO: a) EXTINGUIR O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 485, IV, do CPC; b) Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo; c) Sem custas e honorários; d) Determino o 

levantamento de eventuais penhoras ocorridas neste feito; e) Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000691-35.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE CASTRILLON LEIVA ROLIM (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA 1000691-35.2019.8.11.0006 EXEQUENTE: 

MUNICIPIO DE CACERES EXECUTADO: SIMONE CASTRILLON LEIVA ROLIM 

A parte autora manifestou-se pela desistência da presente ação em razão 

da litispendência. Não há informações de que o requerido tenha sido 

citado, bem como não há contestação juntada aos autos. Desta feita, com 

fulcro no disposto no artigo 485, inciso VIII, homologo a desistência da 

ação e decreto a extinção do processo sem julgamento do mérito. Sem 

custas, na forma da lei. Sem honorários advocatícios, face a inexistência 

de contraditório. Após o cumprimento de todas as formalidades, 

arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005741-13.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ MARCELO BARBOSA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA SENTENÇA Processo: 

1005741-13.2017.8.11.0006. EXEQUENTE: MUNICIPIO DE CACERES 

EXECUTADO: LUIZ MARCELO BARBOSA Vistos, etc. Cuida-se de 
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EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CÁCERES - MT contra 

LUIZ MARCELO BARBOSA, na qual a Exequente pugna pela extinção do 

feito em razão de acordo firmado entre as partes na via administrativa 

referente conforme (id:21179664). Os autos vieram conclusos. É o que 

merece registro. Fundamento e Decido. É perfeitamente cabível o pedido 

de extinção da execução sem resolução de mérito, nos termos do art. 775 

do Código de Processo Civil. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos 

consta, DECIDO: a) a) JULGAR EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 485, VIII, do NCPC, b) b) Sem custas e 

honorários; c) c) Preclusa a via recursal, arquive-se o feito com as baixas 

devidas; d) d) Às providências. Cumpra-se. Cáceres, 31 de julho de 2019. 

Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002039-93.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RUBENS GATTASS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA SENTENÇA Processo: 

1002039-93.2016.8.11.0006. EXEQUENTE: MUNICIPIO DE CACERES 

EXECUTADO: RUBENS GATTASS Vistos, etc. Cuida-se de EXECUÇÃO 

FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CÁCERES - MT, na qual a Exequente 

pugna pela extinção do feito em razão de acordo firmado entre as partes 

na via administrativa referente conforme. Os autos vieram conclusos. É o 

que merece registro. Fundamento e Decido. É perfeitamente cabível o 

pedido de extinção da execução sem resolução de mérito, nos termos do 

art. 775 do Código de Processo Civil. ISSO POSTO, e por tudo mais que 

dos autos consta, DECIDO: a) a) JULGAR EXTINTO O FEITO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, VIII, do NCPC, b) b) Sem 

honorários; c) c) Custas pelo executado; d) d) Preclusa a via recursal, 

arquive-se o feito com as baixas devidas; e) e) Às providências. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006627-12.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON DE SOUZA MEIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA SENTENÇA Processo: 

1006627-12.2017.8.11.0006. EXEQUENTE: MUNICIPIO DE CACERES 

EXECUTADO: EDSON DE SOUZA MEIRA Vistos, etc. Cuida-se de 

EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CÁCERES - MT, na qual a 

Exequente pugna pela extinção do feito em razão de acordo firmado entre 

as partes na via administrativa. Os autos vieram conclusos. É o que 

merece registro. Fundamento e Decido. É perfeitamente cabível o pedido 

de extinção da execução sem resolução de mérito, nos termos do art. 775 

do Código de Processo Civil. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos 

consta, DECIDO: a) a) JULGAR EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 485, VIII, do NCPC, b) b) Sem custas e 

honorários; c) c) Preclusa a via recursal, arquive-se o feito com as baixas 

devidas; d) d) Às providências. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000577-96.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ MARCELO BARBOSA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA SENTENÇA Processo: 

1000577-96.2019.8.11.0006. EXEQUENTE: MUNICIPIO DE CACERES 

EXECUTADO: LUIZ MARCELO BARBOSA Vistos, etc. Cuida-se de 

EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CÁCERES - MT, na qual a 

Exequente pugna pela extinção do feito em razão de acordo firmado entre 

as partes na via administrativa. Os autos vieram conclusos. É o que 

merece registro. Fundamento e Decido. É perfeitamente cabível o pedido 

de extinção da execução sem resolução de mérito, nos termos do art. 775 

do Código de Processo Civil. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos 

consta, DECIDO: a) a) JULGAR EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 485, VIII, do NCPC, b) b) Sem custas e 

honorários; c) c) Preclusa a via recursal, arquive-se o feito com as baixas 

devidas; d) d) Às providências. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 150207 Nr: 8936-96.2012.811.0006

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLENE DA GRAÇA FORNANCIARI 

TEIXEIRA, BENEFIX - SISTEMAS E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ RENATO DE OLIVEIRA 

SILVA - OAB:6557, SEBASTIÃO ROLON NETO - OAB:7689, SUELLEYN 

DE OLIVEIRA PAINS - OAB:15753/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO em face de MARLENE DA GRAÇA FORNANCIARI 

TEIXEIRA e BENEFIX – SISTEMAS E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA, pela 

suposta ocorrência de favorecimento à empresa demandada BENEFIX em 

contratações promovidas pela Secretaria Municipal de Finanças de 

Cáceres, sob o comando da demandada MARLENE, bem como o 

fracionamento de licitação para contratações sucessivas.

A demandada BENEFIX – Sistemas e Gestão de Negócios LTDA foi 

notificada à fl. 784 e apresentou defesa preliminar às fls. 785/791.

 A demandada Marlene da Graça Fornanciari Teixeira foi notificada à fl. 

808 e apresentou defesa preliminar às fls. 809/1062.

 O Ministério Público impugnou as defesas apresentadas e requereu o 

recebimento da presente ação, nos termos do art. 17, § 7.° da Lei 

n.º8.429/92 (fls. 1064).

 À fl. 1065 consta recebimento da inicial e determinação para notificação 

dos requeridos.

 A demandada Marlene da Graça Fornanciari Teixeira foi citada e 

apresentou contestação às fls. 1066/1249.

 A demandada BENEFIX – Sistemas e Gestão de Negócios LTDA foi citada 

à fl. 1250-v e apresentou contestação às fls. 1251/1262.

 O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou impugnação à 

contestação às fls. 1265/1268.

 A audiência de instrução e julgamento foi realizada na data de 

1.º/03/2018, com a oitiva das testemunhas de defesa Anderson Cardoso 

de Mello, Anderson Luiz Caitano Ribeiro e Danival Bento Rodrigues (fls. 

1316/1320).

 A Carta Precatória de Cuiabá/MT devidamente cumprida com a oitiva da 

testemunha de defesa José Guilherme Datto foi juntada às fls. 1349/1351.

Alegações finais pelo Ministério Público às fls. 1353/1362.

A demandada Marlene da Graça Fornanciari Teixeira apresentou suas 

alegações finais às fls. 1363/1426.

A demandada BENEFIX – Sistemas e Gestão de Negócios LTDA 

apresentou suas alegações finais às fls. 1428/1433.

Vieram os autos conclusos.

É o relato do necessário.

Fundamento e decido.

Trata-se de Ação Civil Pública para apuração de ato de improbidade 

administrativa movida pelo Ministério Público contra Marlene da Graça 

Fornanciari Teixeira e BENEFIX – Sistemas E Gestão de Negócios Ltda, 

pela suposta ocorrência de favorecimento da empresa requerida em 

processos licitatórios promovidos pelo Município de Cáceres/MT.

In casu, pretende o Membro Ministerial a condenação dos demandados 

nas penas previstas no art. 12, incisos II e III, da Lei Federal n° 8.429/1992, 

pela suposta existência de irregularidades no bojo dos processos 

licitatórios para contratação da empresa ora requerida.

No que tange à fase prefacial, a tese defensiva de ilegitimidade passiva e 

ausência de interesse de agir se confundem com o mérito, razão pela qual 

com ele deverá ser analisado.

No mérito, é o caso de improcedência.
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Resta acostada aos autos a documentação referente ao: a) Processo 

Licitatório n.º 12/2010 que se refere à Carta Convite n° 05/2010 (fls. 

38/145); b) Processo n.º 81/2010 que se refere à Dispensa de Licitação 

n.º 30/2010 (fls. 146/177); c) Processo Licitatório n.º 118/2009 que se 

refere à Dispensa de Licitação n.º 31/2009 (fls. 190/278); d) Processo 

Licitatório n.º 113/2010 que se refere à Carta Convite n.º 46/2010 (fls. 

279/746) e; e) Pedido de aditamento do Contrato n.º 82/2010, originário da 

Carta Convite n.º 46/2010 (fls. 747/760).

Observa-se dos autos que de todos os processos licitatórios supra e de 

dispensa de licitação, a Prefeitura de Cáceres somente poderia ter 

justificado a urgência em relação à Dispensa de Licitação nº 31/2009, vez 

que subsequente ao abandono do serviço público pela empresa que 

contratada anteriormente.

No que tange às licitações posteriores, a Prefeitura haveria que se 

organizar em tempo hábil para realização da licitação pela modalidade 

pertinente, vez que se tratava de serviço ininterrupto.

No que tange à Dispensa de Licitação n. 30/2010 e Carta Convite n. 

46/2010, o certame licitatório deveria ter sido repetido por não ter obtido 

três propostas aptas à seleção, conforme deliberações do Tribunal de 

Contas da União – TCU:

DELIBERAÇÕES DO TCU Não se obtendo o numero legal mínimo de três 

propostas aptas a seleção, na licitação sob a modalidade convite, 

impõe-se a repetição do ato, com a convocação de outros possíveis 

interessados, ressalvadas as hipóteses previstas no parágrafo 7o do art. 

22 da Lei no 8.666/1993.

Súmula 248

E exigível a apresentação de, pelo menos, três propostas validas, para a 

modalidade convite, a menos que exista justificativa para possível limitação 

do mercado ou manifesto desinteresse dos convidados. Acórdão 

437/2009 Plenário (Sumário).

Deve ser repetido o convite quando não houver três propostas validas, 

salvo se limitações de mercado ou manifesto desinteresse de 

participantes, devidamente comprovados, sugerirem que a repetição 

acarretara custos administrativos desnecessários, atrasos na obtenção 

do produto desejado ou prejuízos ao ente publico. Acórdão 292/2008 

Plenário (Sumário)

A regularidade do convite exige apresentação de três propostas validas 

ou de justificativas para inexistência desse numero. Acórdão 77/2007 

Plenário (Sumário)

Não bastasse isso, a administração pública deveria ter se organizado para 

que os processos licitatórios realizados sob a modalidade Carta Convite 

fossem devidamente feitos sob a modalidade concorrência, tomada de 

preço ou pregão, a depender do caso.

 Observa-se dos autos que a modalidade CONVITE foi escolhida pela 

Administração a despeito do serviço em referência se tratar de caráter 

contínuo.

 Nesse sentido, o valor global apresentado como limite foi sempre inferior a 

R$80.000,00(oitenta mil reais), valor esse limite para escolha da 

modalidade convite, o que representava a prestação de serviço pelo 

período de 04(quatro) meses.

De fato, se analisada a prestação de serviço pelo período de 01 ano, o 

orçamento seria modificado para R$216.000,00 (duzentos e dezesseis mil 

reais), cuja modalidade licitatória também seria modificada.

Isso porque a administração, em regra, deve observar o critério de 

anualidade do orçamento público, e licitar serviços contínuos pelo período 

de um ano, ou o mais vantajoso.

No que tange a fraude por favorecimento à empresa BENEFIX, segunda 

demandada ou superfaturamento, não restou demonstrado nos autos que 

de fato tais irregularidades tenham acontecido. Nesse sentido é o Relatório 

técnico n. 124/2012. Veja-se:

“2) é possível afirmar que houve favorecimento à empresa BENEFIX – 

Sistema de gestão de negócios, por ter sido a empresa contratada nas 

Dispensas 31/2009, 30/2009 e Convite 46/2010:

R. Não há como afirmarmos, porém, observamos que os convites foram 

para empresas situadas fora do Estado de Mato Grosso, não tendo sido 

convidado empresas situadas no Estado de Mato Grosso para participar 

do certame licitatório.

[...]

4) é possível afirmar que houve superfaturamento nas propostas de 

preços apresentados pelas empresas DSF, BENEFIX e SIGCORP?

R. não conseguimos efetuar cálculos comparativos dos preços pagos 

pelos serviços prestados para Prefeitura Municipal de Cáceres, por se 

referirem a uma prestação de serviço técnico específico (fl. 28 PJ) e as 

aquisições serem nos anos de 2009 e 2010.”

Desse modo, resta verificado da documentação carreada aos autos que: 

a) a Dispensa de Licitação se deu em contrariedade ao disposto em lei e 

entendimento do TCU, vez que não alcançou o número de 03(três) 

propostas, razão pela qual deveria ter sido repetida; b) a modalidade 

licitatória não se reputava adequada ao serviço a ser prestado, 

considerando-se o critério de anualidade do orçamento público.

Ocorre que não se sobressai dos autos o liame causal entre as condutas 

dos requeridos e as irregularidades apontadas.

No que tange à conduta da primeira demandada, à fl. 38, consta 

requerimento subscrito pela então Secretária de Finanças Marlene 

Fornanciari das Graças Teixeira pela autorização para a abertura de 

processo de dispensa de licitação para a contratação da empresa 

BENEFIX Sistemas Ltda, a ser realizado para contratação pelo período de 

04 meses.

De mais a mais, todos os documentos acostados aos autos subscritos 

pela demandada Marlene é no sentido de requerer licitação ou dispensa, e 

consulta acerca de disponibilidade orçamentária para lançamento de 

licitação.

Em resposta ao pedido de dispensa, consta dos autos Parecer da PGM n. 

2306/2010, pela legalidade da contratação anterior e abertura do processo 

de dispensa de licitação.

Já no que se refere à licitação lançada sob a modalidade Convite n. 

30/2010, às fls. 143/144 consta documentação informando que a licitação 

restou deserta, em 19/02/2010, subscrito pelo Coordenador de Materiais, 

Patrimônio e Licitação, e o segundo documento pelo Presidente da 

Comissão Permanente de Licitação.

Nota-se que o fracionamento de licitação, por si só, caracteriza a 

improbidade no que tange à conduta do administrador, que, podendo optar 

pela modalidade correta, lança mão de algum artifício para fracionar o 

objeto licitado.

É notório que neste Município de Cáceres os Secretários das Pastas não 

detêm poder sobre os procedimentos de compras, que possuem setor 

próprio, de sorte que os pedidos de licitação e dispensa aforados pela 

demandada Marlene enquanto Secretária de Finanças não teria o condão 

de vincular a compra direta ou não, sendo certo que não procede ao 

reconhecimento de ato ilegal que não praticou e não poderia praticar.

No mesmo sentido, embora a empresa demandada tenha se beneficiado 

do fracionamento da licitação em comento, pois foi contratada diretamente, 

não restou demonstrado, sequer minimamente, a participação nas 

irregularidades apontadas.

 N´outro giro, ainda que de fato fosse imprescindível a utilização do 

procedimento da licitação, não se infere dos autos má-fé dos requeridos 

ou prejuízo ao erário.

Em outras palavras, constata-se que, nos autos, embora a conduta dos 

requeridos não seja a mais adequada, não se vislumbra ato que atendeu 

aos seus interesses particulares.

 Portanto, apesar de reprovável a conduta de fracionamento e dispensa 

de licitação, a nenhum dos demandados pode ser atribuída. Também dela 

não adveio prejuízo patrimonial ao erário.

 Nessas circunstâncias, em face da inexistência de prova segura e 

convincente da existência de superfaturamento no preço pago pela 

Administração, e como o bem foi adequadamente entregue, não há falar 

em improbidade do art. 10 da Lei nº 8.429/92, para a qual é necessária a 

demonstração de efetivo prejuízo material ao erário, não bastando para 

tanto dano hipotético ou presumido.

A propósito, é o que ensina MARINO PAZZAGLINI FILHO ao observar que 

“além da ilegalidade, é requisito de sua configuração a ocorrência de 

efetivo dano material aos cofres públicos. Nem o prejuízo presumido nem o 

dano moral serve para sua caracterização. Pelo contrário, sem a prova da 

perda patrimonial certa não se verifica esse tipo de improbidade 

administrativa, restando ao autor da ação civil respectiva responsabilizar o 

agente público, desde que comprove que sua conduta funcional 

antijurídica infringiu os princípios constitucionais reguladores da 

Administração Pública, por violação do art. 11 da LIA. (...) Decorre dessa 

conclusão que o legislador cometeu impropriedade na redação do art. 21, 

II, da LIA, ao dizer que a aplicação das sanções nela prevista (art. 12) 

independe da 'efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público', ao não 

excepcionar desse regramento os atos de impropriedade administrativa 

que causam prejuízo ao erário” (Lei de Improbidade Administrativa 

Comentada, Atlas, 2ª edição, págs. 78/79).
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A ausência de prejuízo patrimonial, porém, não obsta a caracterização da 

improbidade do art. 11 da Lei nº 8.429/92, por ofensa aos princípios 

constitucionais da Administração (art. 37, caput, CF), especialmente os da 

legalidade, impessoalidade e moralidade, modalidade que prescinde de 

dano patrimonial.

Como reiteradamente vem se manifestando o Colendo STJ, “o dolo que se 

exige para a configuração de improbidade administrativa é a simples 

vontade consciente de aderir à conduta, produzindo os resultados 

vedados pela norma jurídica ou, ainda, a simples anuência aos resultados 

contrários ao Direito quando o agente público ou privado deveria saber 

que a conduta pratica a eles levaria -, sendo despiciendo perquirir acerca 

de finalidades específicas. Em resumo: trata-se do 'dolo genérico' ou 

simplesmente 'dolo' (desnecessidade de 'dolo específico' ou 'especial fim 

de agir') (EDcl no Ag nº 1.092.100/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, Segunda Turma, DJe 31/05/10). No mesmo sentido: REsp nº 

951.389/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 04/05/11). 

(REsp nº 1.357.838/GO, Segunda Turma, Relator Min. Herman Benjamin, j. 

12/08/14, DJe 25/09/14).

O dolo é, portanto, elemento necessário para a caracterização do ato 

ímprobo por violação aos princípios da Administração, e deve ficar 

comprovado, pois “o dolo não se presume: na dúvida, prefere-se a 

exegese que o exclui. Todas as presunções militam a favor de uma 

conduta honesta e justa; só em face de indícios decisivos, bem fundadas 

conjecturas, se admite haver alguém agido com propósitos cavilosos, 

intuitos contrários ao Direito, ou à Moral” (MAXIMILIANO, Carlos. 

Hermenêutica e aplicação do Direito. In: PAZZAGLINI FILHO, Marino. Lei de 

Improbidade Administrativa Comentada, Atlas, 5ª edição, págs. 102/103).

Em outras palavras, é necessário que o agente público atue com 

desonestidade. Não basta a quebra do princípio da legalidade, se a 

conduta não ofender também os da moralidade e da impessoalidade ou o 

de lealdade para com a administração.

 Dos autos, entretanto, não ficou demonstrado que os requeridos agiram 

como desonestidade ou que atenderam aos seus interesses particulares, 

impondo-se, assim, a improcedência dos pedidos.

Para a configuração de ato de improbidade, faz-se necessária a 

comprovação de comportamento doloso por parte do agente público, ou 

seja, que este tenha agido de forma ilícita, ciente da antijuridicidade de seu 

comportamento funcional (consciente de que está transgredindo Princípio 

Constitucional) (art. 11), não alcançando o gestor inábil.

 Nesse sentido:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DISPENSA DE 

LICITAÇÃO – IRREGULARIDADES FORMAIS – DOLO E DANO AO ERÁRIO 

– INEXISTÊNCIA – MELHORA DO SISTEMA DE ENSINO DA REDE PÚBLICA 

MUNICIPAL – APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS – 

COMPROVADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A 

jurisprudência, especialmente a do Superior Tribunal de Justiça, 

consolidou entendimento sobre a indispensabilidade da efetiva 

demonstração de enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário ou violação dos 

princípios que regem a atuação da Administração Pública, BEM COMO DA 

PRESENÇA DE DOLO, NOS CASOS DOS ARTIGOS 9º E 11 DA LEI DE 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, ou, ao menos, culpa grave, quando 

tratar-se de modalidade tipificada no artigo 10 da Lei n. 8.429/92. Este 

egrégio Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que na 

ausência de má-fé ou desonestidade do agente público, a simples 

inobservância formal do ordenamento jurídico, embora censurável, não 

configura ato de improbidade administrativa. Precedentes: Ap. 

80838/2012, Rel. Desa Maria Aparecida Ribeiro, DJE 25/11/2013; AP. 

0000683-42.2009.8.11.0098. Rel. Desa Maria Erotides Kneip Barajak. DJE 

25.7.2014. Comprovado o interesse social em buscar melhoria na 

qualidade do ensino oferecido aos alunos da rede pública do Município de 

Sorriso, custeado por verbas públicas e particulares, além da prestação 

do serviço e a satisfação da sociedade, não há falar em prática de ato de 

improbidade administrativa, principalmente se não demonstrado qualquer 

desvio de conduta e/ou acréscimo patrimonial dos agentes públicos 

envolvidos na contratação do sistema apostilado aplicado. (Ap 

158721/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/06/2016, Publicado no DJE 

19/07/2016). – grifou-se.

ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

a) JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos contidos na exordial, na forma do 

art. 487, I CPC;

 b) Sem custas e sem honorários;

c) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 162939 Nr: 237-48.2014.811.0006

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVASIR FERREIRA DE ALENCAR, DAYALINE 

ALENCAR CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS SILVA - 

OAB:14552, NEUMAYER PEREIRA DE SOUZA - OAB:1537, 

PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT - OAB:, 

TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS - OAB:14552

 Cumprindo determinação da Mma. Juíza de Direito Joseane Carla R. Viana 

Quinto, CERTIFICO que, considerando a realização das atividades do 

Judiciário em Movimento - Escola Itinerante no Polo de Cáceres nos dias 16 

a 19/03/2020 em período integral, com a presença de servidores 

pertencentes as Comarcas que fazem parte do Polo de Cáceres 

(Araputanga, Comodoro, Jauru, Mirassol d´Oeste, Porto Esperidião, Pontes 

e Lacerda, Rio Branco, São José dos Quatro Marcos e Vila Bela da 

Santíssima Trindade), bem como em razão da referida programação ser 

realizada no Auditório do Tribunal do Juri da Comarca de Cáceres e que é 

imprescindível a presença da magistrada no evento, por cumular a função 

de Juíza Diretora do Fórum, se fez PREJUDICADA a realização da 

audiência prevista nestes autos para ocorrer às 14 horas do dia 

17/03/2020, razão pela qual está declarada CANCELADA por este ato. 

Certifico, ainda, que tão logo seja remarcada nova data, todas as partes 

envolvidas serão respectivamente reintimadas.

Cáceres/MT, 12 de março de 2020.

JULIENNE DE MELO KILL AGUIRRE

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 205690 Nr: 7061-52.2016.811.0006

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido liminar (arts. 1553/51 e 5º, 

LXIX da CF)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: VALDEMIR ALMIRAN LACORTT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO 

PÚBLICO-UNEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Amparada pelo artigo 152, inciso VI, CPC/15, impulsiono os autos à 

Defensoria Pública, para que, no prazo de 05(cinco) dias, requeira o que 

entender pertinente, visto que os autos retornaram da 2ª Instância.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92085 Nr: 7207-40.2009.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUITT CONCEIÇÃO ORTEGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUITT CONCEIÇÃO ORTEGA - 

OAB:10717

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Amparada pelo artigo 152, inciso VI, CPC/15, impulsiono os autos ao 

Executado, para que, no prazo de 10(dez) dias, apresente o comprovante 

de pagamento dos débitos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 136979 Nr: 6232-47.2011.811.0006

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO GERALDO COUTINHO HORN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEMÉTRIO FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12.495/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Amparada pelo artigo 152, inciso VI, CPC/15, intimo o Exequente, para 

que, no prazo de 10(dez) dias, se manifeste sobre os cálculos de fls. 96 a 

98.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59744 Nr: 6043-45.2006.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINETE LUIZ FERREIRA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIA PALMIRO DA SILVA E 

LIMA - OAB:2394 MT, PROCURADOR(A) DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CANDIDO DE 

CARVALHO BARBOSA LIMA - OAB:16646, DIEGO JESUS APARECIDO 

RIBEIRO - OAB:10631, LUCIANNE PARISI DIAS - OAB:12221/MT, 

WANTUIL FERNANDES JUNIOR - OAB:10705/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

6043-45.2006.811.0006, Protocolo 59744, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99232 Nr: 4319-64.2010.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. F. G. TOLEDO CESAR, MARIA DE FATIMA 

GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO MARIO SILVA 

MALDONADO - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

4319-64.2010.811.0006, Protocolo 99232, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 182363 Nr: 3696-24.2015.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P.TSUYOSHI NOHAMA, PEDRO TSUYOSHI 

NOHAMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

3696-24.2015.811.0006, Protocolo 182363, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

5ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003469-12.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR CORREA LANDIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YAGO GATTASS CREPALDI OAB - MT21108/O (ADVOGADO(A))

JULIANA SALES PAVINI OAB - MT20212/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEL FRANCISCO BARBOSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1003469-12.2018.8.11.0006. REQUERENTE: VITOR CORREA LANDIN 

REQUERIDO: NEL FRANCISCO BARBOSA Vistos, etc. Designo o dia 06 de 

abril de 2020, às 17h30min, para a realização de audiência de instrução e 

julgamento, determinando à Sra. Gestora Judicial as medidas necessárias 

à efetiva realização do ato. Intimem-se as partes, cientificando-os de que 

deverão comparecer ao ato com suas testemunhas ou apresentar 

requerimento para intimação, no mínimo 05 (cinco) dias antes de sua 

realização (§1.º do art. 78 da Lei n.º 9.099/95). Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. CÁCERES, 9 de março de 2020. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012826-96.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LF CONSTRUTORA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITA IVONE ADORNO OAB - MT0006391A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELISMAR PERES DE CARVALHO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE DE CASTRO JUNIOR OAB - MT17095/B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8012826-96.2015.8.11.0006. REQUERENTE: LF CONSTRUTORA LTDA - ME 

REQUERIDO: ELISMAR PERES DE CARVALHO Vistos, etc. Verifica-se que 

veio aos autos documento novo. Assim, para o fim de evitar alegação de 

cerceamento de defesa, intimem-se as parte para tomar conhecimento do 

documento junto no ID n. 19807480, e caso queira, manifestem-se acerca 

do mesmo, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, retorne os autos concluso 

para prolação de sentença. Cumpra-se. CÁCERES, 10 de março de 2020. 

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010925-30.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE REZENDE DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA DA SILVA MIRANDA OAB - MT20559-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELO MARCELO POUSO GRACIOLI - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULY RAMIRO FERRARI DORADO OAB - MT12.563 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8010925-30.2014.8.11.0006. EXEQUENTE: JOSE REZENDE DA SILVA 

EXECUTADO: ANGELO MARCELO POUSO GRACIOLI - ME Vistos, etc. 

Verifica-se que o Exequente requer seja feita nova tentativa de penhora 

via BACENJUD ou RENAJUD. Entretanto, a ultima atualização do débito 

apresentada nos autos é referente ao mês de outubro de 2018. Assim, 

visando a economia processual, intime-se o Requerente para que junte 

aos autos planilha de débito atualizada, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, 

retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 12 de março de 

2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000632-81.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSSIMAR GOMES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1000632-81.2018.8.11.0006. REQUERENTE: JOSSIMAR GOMES DE 

SOUZA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. O Reclamante não atendeu ao 

chamado judicial exarado em 15/10/2018, e, por essa razão, foi certificado 

o decurso do prazo em 23/11/2018, tendo a Autora quedado-se inerte até 

a presente data, 11/03/2019. Sendo assim, remetam-se os autos ao 

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

CÁCERES, 12 de março de 2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006305-89.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON POQUIVIQUI PEDRACA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES OAB - MT13355-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1006305-89.2017.8.11.0006. REQUERENTE: WILSON POQUIVIQUI 

PEDRACA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. 

Em razão da manifestação do requerido de contradição quanto ao nome 

do requerente, intime-se o autor para manifestação/esclarecimento, no 

prazo de 05 dias, sob pena de extinção. Cumpra-se. CÁCERES, 12 de 

março de 2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000968-17.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO HENRIQUE FERREIRA CAMPOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000968-17.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:MARIO 

HENRIQUE FERREIRA CAMPOS DA SILVA ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: VIVIANNE FRAUZINO MACHADO POLO PASSIVO: VIVO 

S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 30/04/2020 Hora: 13:15 , no 

endereço: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 . 13 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000971-69.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO DA SILVA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000971-69.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:SERGIO DA 

SILVA FERNANDES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CANDIDO 

NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO BMG S.A 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 28/04/2020 Hora: 15:15 , no 

endereço: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 . 13 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000972-54.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

V H E R CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEONICE AGOSTINHO DE SOUZA OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000972-54.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:V H E R CURSOS 

EDUCACIONAIS LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROBERTO 

DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES POLO PASSIVO: CLEONICE 

AGOSTINHO DE SOUZA OLIVEIRA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 28/04/2020 Hora: 15:30 , no endereço: RUA DAS MARAVILHAS, 

S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 . 13 

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

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000973-39.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO DA SILVA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000973-39.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:SERGIO DA 

SILVA FERNANDES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CANDIDO 

NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO BMG S.A 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 28/04/2020 Hora: 15:45 , no 

endereço: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 . 13 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000974-24.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO DA SILVA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000974-24.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:SERGIO DA 

SILVA FERNANDES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CANDIDO 

NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO BMG S.A 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 28/04/2020 Hora: 16:00 , no 

endereço: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 . 13 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000975-09.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE CRISTINA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)
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PROCESSO n. 1000975-09.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:LUCIANE 

CRISTINA RODRIGUES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO 

BMG S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

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

CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 28/04/2020 Hora: 

16:15 , no endereço: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, 

CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 . 13 de março de 2020 

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

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000976-91.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE CRISTINA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000976-91.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:LUCIANE 

CRISTINA RODRIGUES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO 

BMG S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

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

CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 28/04/2020 Hora: 

16:30 , no endereço: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, 

CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 . 13 de março de 2020 

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

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000977-76.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE CRISTINA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000977-76.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:LUCIANE 

CRISTINA RODRIGUES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO 

BMG S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

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

CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 28/04/2020 Hora: 

16:45 , no endereço: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, 

CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 . 13 de março de 2020 

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

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000978-61.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE CRISTINA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000978-61.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:LUCIANE 

CRISTINA RODRIGUES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO 

BMG S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

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

CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 28/04/2020 Hora: 

17:00 , no endereço: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, 

CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 . 13 de março de 2020 

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

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006526-04.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA DE OLIVEIRA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR DE PAULA FELISBINO OAB - MT26881/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO OAB - SP157407-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 27/04/2020 

15:30 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001442-56.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS AUGUSTO DE OLIVEIRA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA DE PAULA FERREIRA OAB - MT0013776A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL LACERDA DE SOUZA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 27/04/2020 

15:45 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002564-70.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL DA SILVA MAGALHAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIGUEL ANGELO CARROCIA OAB - MT21968/O (ADVOGADO(A))

VICTOR PINHEIRO DA SILVA OAB - MT23458/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO DA SILVA MAGALHAES (EXECUTADO)

 

INTIMO, o Exequente para manifestar o que entender de direito, no prazo 

de 5 (cinco) dias. DESPACHO DE ID:30220109.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002474-96.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELITA ESTEVAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAO LUIS ARRUDA BASTOS OAB - MT19862-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

EMBARGADO(A) MANIFESTAR NO PRAZO SOBRE OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007000-09.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOARI DO ROSARIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))
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EMBARGADO(A) MANIFESTAR NO PRAZO SOBRE OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005330-33.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON DE JESUS ALBUQUERQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

EMBARGADO(A) MANIFESTAR NO PRAZO SOBRE OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002907-03.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL BENTO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Maikon Carlos de Oliveira OAB - MT13164-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

EMBARGADO(A) MANIFESTAR NO PRAZO SOBRE OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001062-96.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI PILAR CEBALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

EMBARGADO(A) MANIFESTAR NO PRAZO SOBRE OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002527-77.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO SEGURA VIOLIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (REQUERIDO)

CAIXA CAPITALIZACAO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

 

EMBARGADO(A) MANIFESTAR NO PRAZO SOBRE OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002527-77.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO SEGURA VIOLIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (REQUERIDO)

CAIXA CAPITALIZACAO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

 

EMBARGADO(A) MANIFESTAR NO PRAZO SOBRE OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003193-78.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE SILVA OTENIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA ALVARES DE OLIVEIRA OAB - MT20479/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA (REQUERIDO)

BRUNO SILVA CAPELETTI CONFECCOES - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA OAB - RJ0110501A 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO SORTICA DE LIMA OAB - MT7485-O (ADVOGADO(A))

 

EMBARGADO(A) MANIFESTAR NO PRAZO SOBRE OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003193-78.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE SILVA OTENIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA ALVARES DE OLIVEIRA OAB - MT20479/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA (REQUERIDO)

BRUNO SILVA CAPELETTI CONFECCOES - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA OAB - RJ0110501A 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO SORTICA DE LIMA OAB - MT7485-O (ADVOGADO(A))

 

EMBARGADO(A) MANIFESTAR NO PRAZO SOBRE OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006865-94.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIO DE OLIVEIRA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA OAB - RJ100945-O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO SCOPEL OAB - RS40004-O (ADVOGADO(A))

 

EMBARGADO(A) MANIFESTAR NO PRAZO SOBRE OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007610-11.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO DA ROCHA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GELISON NUNES DE SOUZA OAB - MT9833-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

EMBARGADO(A) MANIFESTAR NO PRAZO SOBRE OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000980-31.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO LARA ORTEGA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

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

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REU)

 

PROCESSO n. 1000980-31.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:RODRIGO LARA 

ORTEGA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MACIRLENE PEREIRA DOS 

SANTOS, SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO POLO PASSIVO: 

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 28/04/2020 Hora: 17:45 , no endereço: RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

79017-121 . 13 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020064-69.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DENISE AMARAL DE SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA OAB - MT0020116A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

EMBARGADO(A) MANIFESTAR NO PRAZO SOBRE OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001414-54.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINA BISPO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JORNEY COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA (REQUERIDO)

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WESLEY BARBOSA TORO MACHADO OAB - MT25707/O 

(ADVOGADO(A))

LORHAYNE SALES DE OLIVEIRA OAB - MT20325/O (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE DA COSTA RIBEIRO OAB - PR20300-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 27/04/2020 

16:15 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006870-19.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO SOUZA BARBOZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006870-19.2018.8.11.0006. REQUERENTE: REGINALDO SOUZA 

BARBOZA REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe 

o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A autora, embora devidamente 

intimada para audiência de conciliação, não compareceu ao ato e embora 

tenha manifestado nos autos após a audiência, não apresentou 

justificativa plausível da sua ausência. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I da Lei 

9.099/95. Considerando ainda que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a 

parte promovente no pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Intimem-se. CÁCERES, 28 de fevereiro de 2020. Hanae 

Yamamura de Oliveira Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000475-11.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BARBOSA DA SILVEIRA & SILVEIRA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS MARC SOARES DA SILVA OAB - MT0019804A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J RUFINU'S DIESEL LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

APARECIDA RUFINO OAB - SP212707 (ADVOGADO(A))

 

INTIMO ADVOGADO PARA QUE NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, PARA 

QUE COMPAREÇA PERANTE O BALCÃO DESTE JUIZO PARA RETIRADA 

DA R. CERTIDÃO DE CREDITO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000187-92.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAR DA R. SENTENÇA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000187-92.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAR DA R. SENTENÇA.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000655-27.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INGRID THAMIRES DA SILVA ADAME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT10309-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1000655-27.2018.8.11.0006. EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A EXEQUENTE: INGRID THAMIRES DA 

SILVA ADAME Vistos, etc. Verifica-se dos autos que a parte autora foi 

intimada para manifestar nos autos no prazo de 10 (dez) dias, sob pena 

de arquivamento, permanecendo inerte até a presente data. Assim, a 

extinção da presente ação é medida que se impõe, posto que uma ação 
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não pode eternizar-se no tempo por omissão da parte autora. Ante o 

exposto, nos termos do art. 485, inc. III, do Código de Processo Civil, julgo 

extinto o processo, determinando o arquivamento após o trânsito em 

julgado. Sem custas. CÁCERES, 28 de fevereiro de 2020. Hanae 

Yamamura de Oliveira Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000945-71.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MADALENA MARIANO MIRANDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 27/04/2020 

16:45 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1006581-86.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEDRO FRUTUOSO BATISTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRESIO CAMILO SILVA (EXECUTADO)

 

INTIMO, a parte Exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, colacione 

nos autos o CPF do Executado, sob pena de extinção e arquivamento dos 

autos.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011735-39.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL CRISTINA MIRANDA PEDROSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A.DE FIGUEIREDO PAGOTTO - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO, o Exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 

5 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010881-11.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AGEU ASSIS DE PAULA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMO ADVOGADO DA PARTE PARA QUE NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS 

COMPAREÇA PERANTE O BALCÃO DESTE JUÍZO PARA RETIRAR R. 

CERTIDÃO DE CRÉDITO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001436-49.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS JULIANO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LISIANNY DUARTE SILVA DE CARVALHO OAB - MT23783/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-A (ADVOGADO(A))

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE (M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001436-49.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS JULIANO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LISIANNY DUARTE SILVA DE CARVALHO OAB - MT23783/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-A (ADVOGADO(A))

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE (M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000186-10.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAR DA R.SENTEÇA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000186-10.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAR DA R.SENTEÇA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005921-92.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WSLLAYNE FIGUEIREDO MANIERO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA OAB - MT0020116A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (REQUERIDO)

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE (M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005921-92.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WSLLAYNE FIGUEIREDO MANIERO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA OAB - MT0020116A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (REQUERIDO)

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))
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AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE (M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005921-92.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WSLLAYNE FIGUEIREDO MANIERO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA OAB - MT0020116A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (REQUERIDO)

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE (M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004866-72.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARCIO OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAR DA R.SENTEÇA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004866-72.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARCIO OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAR DA R.SENTEÇA.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011459-71.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIR SONIA DA SILVA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANSERGIO ROJAS PIOVESAN OAB - MT0004848A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HAND'S COLOURS INDUSTRIA DE COSMETICOS, IMPORTACAO E 

EXPORTACAO LTDA - ME (EXECUTADO)

NOVA AMERICA FOMENTO MERCANTIL LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUI FERREIRA PIRES SOBRINHO OAB - SP73891 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8011459-71.2014.8.11.0006. EXEQUENTE: ELENIR SONIA DA SILVA - ME 

EXECUTADO: HAND'S COLOURS INDUSTRIA DE COSMETICOS, 

IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME, NOVA AMERICA FOMENTO 

MERCANTIL LTDA Vistos, etc. Intime-se o patrono do Exequente para que 

apresente o cálculo atualizado no prazo de 5 (cinco) dias. Às 

providências. Cumpra-se. CÁCERES, 11 de fevereiro de 2020. Hanae 

Yamamura de Oliveira Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000948-26.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO FERREIRA MACHADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 27/04/2020 

17:00 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001047-98.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GILDASIO VIEIRA DOS SANTOS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DANTAS SOUZA OAB - MT0016143A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

MOTOS MATO GROSSO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS OAB - MT8014-O 

(ADVOGADO(A))

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE (M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001047-98.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GILDASIO VIEIRA DOS SANTOS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DANTAS SOUZA OAB - MT0016143A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

MOTOS MATO GROSSO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS OAB - MT8014-O 

(ADVOGADO(A))

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE (M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001047-98.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GILDASIO VIEIRA DOS SANTOS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DANTAS SOUZA OAB - MT0016143A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

MOTOS MATO GROSSO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS OAB - MT8014-O 

(ADVOGADO(A))

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE (M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002139-48.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CARLA PEREIRA TERTULIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014374A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))
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EMBARGADO(A) MANIFESTAR NO PRAZO SOBRE OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000949-11.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO FERREIRA MACHADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 27/04/2020 

17:15 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000863-11.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO DE CARVALHO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT10309-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE (M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000863-11.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO DE CARVALHO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT10309-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE (M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010118-39.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO FERREIRA DA CRUZ JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA CRISTINA CHAMY GATTASS OAB - MT9575/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-O (ADVOGADO(A))

TIAGO KLEIN DIAS OAB - MT0017559A (ADVOGADO(A))

 

EMBARGADO(A) MANIFESTAR NO PRAZO SOBRE OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002261-90.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REILA MARCIA BORGES RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO OAB - MT0022120A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

EMBARGADO(A) MANIFESTAR NO PRAZO SOBRE OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004201-27.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE LEITE MURJI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTAL DA EDUCACAO TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA. 

(REQUERIDO)

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ OAB - SP178930-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS OAB - SP128998 (ADVOGADO(A))

WANESSA CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA OAB - MS0016208A 

(ADVOGADO(A))

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE (M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004201-27.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE LEITE MURJI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTAL DA EDUCACAO TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA. 

(REQUERIDO)

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ OAB - SP178930-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS OAB - SP128998 (ADVOGADO(A))

WANESSA CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA OAB - MS0016208A 

(ADVOGADO(A))

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE (M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004201-27.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE LEITE MURJI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTAL DA EDUCACAO TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA. 

(REQUERIDO)

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ OAB - SP178930-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS OAB - SP128998 (ADVOGADO(A))

WANESSA CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA OAB - MS0016208A 

(ADVOGADO(A))

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE (M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000952-63.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADEILTON APARECIDO VIANA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 27/04/2020 

17:30 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005146-14.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TELMA MARIA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

EMBARGADO(A) MANIFESTAR NO PRAZO SOBRE OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006831-56.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AMAURI PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT15916-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE (M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006831-56.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AMAURI PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT15916-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE (M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001266-77.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEISY KELY MARQUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT15308-O (ADVOGADO(A))

 

Intimo o/a Executado/a, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, consoante cálculo apresentado 

pelo(a) Exequente, cientificando que caso não seja efetuado o pagamento 

no prazo legal, será acrescida a pena de multa de 10% (dez pontos 

percentuais). (CPC, art. 523)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003814-46.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT8359-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE (M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003814-46.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT8359-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE (M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005373-67.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CEBALHO ARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1005373-67.2018.8.11.0006. REQUERENTE: ANA PAULA CEBALHO ARES 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Considerando que a parte 

Recorrente comprovou sua atual insuficiência financeira, defere-se a esta 

os benefícios da justiça gratuita. Presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebe-se o recurso somente no efeito devolutivo, nos 

termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Intime-se a parte Recorrida para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, apresente as contrarrazões. Após, remetam-se 

os autos à Egrégia Turma Recursal Única. Cumpra-se. CÁCERES, 3 de 

fevereiro de 2020. Hanae Yamamura de Oliveira Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004822-53.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE DUARTE DE LIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KYMBERLI LUAINE LUZ OAB - MT25575/O (ADVOGADO(A))

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDA MARCIA MENACHO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1004822-53.2019.8.11.0006. REQUERENTE: LUCIANE DUARTE DE LIRA 

REQUERIDO: APARECIDA MARCIA MENACHO DE OLIVEIRA Vistos, etc. 

Indefiro o pedido formulado pelo patrono da Requerente, tendo em vista 

que contradiz aos princípios que norteiam o Juizado Especial. Desso 

modo, concedo o prazo de 10 (dez) dias para que o patrono da 

Requerente colacione nos autos o endereço atualizado da parte 

Requerida, sob pena de extinção e arquivamento dos autos. Às 

providências. Cumpra-se. CÁCERES, 3 de fevereiro de 2020. Hanae 

Yamamura de Oliveira Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000953-48.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADEILTON APARECIDO VIANA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO BRADESCO (REU)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 27/04/2020 

17:45 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002997-79.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT8359-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE (M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002997-79.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT8359-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE (M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006017-10.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WELSON BENTO PIMENTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRELLY FELISBERTA DE SOUZA OAB - MT23956/O (ADVOGADO(A))

MARCEL SANTOS MARTINEZ OAB - MS23321 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

EMBARGADO(A) MANIFESTAR NO PRAZO SOBRE OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004070-52.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA EMILIA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1004070-52.2017.8.11.0006. REQUERIDO: VIVO S.A. REQUERENTE: 

JESSICA EMILIA DA COSTA Vistos, etc. Intime-se o Exequente para 

manifestar acerca da petição 24731103, no prazo de 5 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento dos autos. Às providências. Cumpra-se. 

CÁCERES, 3 de fevereiro de 2020. Hanae Yamamura de Oliveira Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001798-85.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEY GUILHERME (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL, QUERENDO MANIFESTAR 

NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001798-85.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEY GUILHERME (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL, QUERENDO MANIFESTAR 

NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000954-33.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ERIK SILVA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 28/04/2020 

13:00 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000956-03.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LINO EUDES POQUIVIQUI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 28/04/2020 

13:30 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002149-87.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

M. L. ROSA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILAINE APARECIDA SOARES OAB - MT0015818A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEZIO PEREIRA DE SOUZA (REQUERIDO)

 

INTIMAR A PARTE REQUERENTE, PARA QUE NO PRAZO DE 10 ( DEZ ) 

DIAS APRESENTE O ATUAL ENDEREÇO DO REQUERIDO, SOB PENA DE 

EXTINÇÃO E ARQUIVAMENTO DO PROCESSO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005750-04.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARILIA DANIELA SANTIN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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AMERICAN AIRLINES INC (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALFREDO ZUCCA NETO OAB - SP154694-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAR SOBRE A R. SENTENÇA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001988-77.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON GOMES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 28/04/2020 

14:00 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003730-74.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANIA BARCELO DA SILVA OAB - MT0019722A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. DOS SANTOS MARKS - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAR DA R. SENTENÇA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007633-54.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA CRISTINA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA CAPITALIZACAO S/A (REQUERIDO)

CAIXA SEGURADORA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

 

EMBARGADO(A) MANIFESTAR NO PRAZO SOBRE OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007633-54.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA CRISTINA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA CAPITALIZACAO S/A (REQUERIDO)

CAIXA SEGURADORA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

 

EMBARGADO(A) MANIFESTAR NO PRAZO SOBRE OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005324-89.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ESMERALDO DA CRUZ BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAR SOBRE TODO TEOR DA R. SENTENÇA

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005324-89.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ESMERALDO DA CRUZ BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAR SOBRE TODO TEOR DA R. SENTENÇA

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006867-64.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIO DE OLIVEIRA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO SCOPEL OAB - RS40004-O (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA OAB - RJ100945-O 

(ADVOGADO(A))

 

EMBARGADO(A) MANIFESTAR NO PRAZO SOBRE OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012446-73.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AMELIA MUNIZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNE CHRISTINNE DE LIMA VIEGAS COLLEGIO ALVES OAB - 

MT0005793A (ADVOGADO(A))

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELISSON FERREIRA (EXECUTADO)

 

INTIMO, o Exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 

5 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento dos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000994-15.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO PRADO DO ROSARIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000994-15.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:RODRIGO 

PRADO DO ROSARIO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 28/04/2020 Hora: 15:30 , no 

endereço: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 . 13 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003596-47.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ JEREMIAS CEBALHO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO JOSE DA COSTA OAB - MT0008734A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

EMBARGADO(A) MANIFESTAR NO PRAZO SOBRE OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000959-55.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL DIVINO MENDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIBELI SIMOES DOS SANTOS OAB - MT0011468A (ADVOGADO(A))

ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO OAB - MT23635/O-O 

(ADVOGADO(A))

CAMILA GONZAGA VANINI OAB - MT23640/O (ADVOGADO(A))

RICHARD RODRIGUES DA SILVA OAB - MT23636/O-O (ADVOGADO(A))

VICTOR LUIZ MARTINS DE ALMEIDA OAB - MT25974/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVO JOSE CRISTO DE MORAES (REU)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 28/04/2020 

14:15 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004358-29.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

AILTON RODRIGUES MELLO OAB - 207.869.211-53 (REPRESENTANTE)

PABLO PIZZATTO GAMEIRO OAB - MT22323/O (ADVOGADO(A))

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO OAB - MT0022120A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (INTERESSADO)

 

RECLAMANTE NO PRAZO LEGAL IMPUGNAR A(S) CONTESTAÇÃO(ÕES)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000664-18.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RITA STEPHANI ROCHA TUBINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITA IVONE ADORNO OAB - MT0006391A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REU)

 

RECLAMANTE NO PRAZO LEGAL IMPUGNAR A(S) CONTESTAÇÃO(ÕES)

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012577-48.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA DA SILVA FREIRE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO COSTA DOS SANTOS OAB - MT15771-O (ADVOGADO(A))

ROGER SILVANO FREIRE DE BARROS OAB - MT14950-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo, para querendo, impugnar os embargos no prazo de 15 (quinze) 

dias, conforme determina o artigo 920, I, CPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000186-78.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON RODRIGUES DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO OLIVEIRA SOUZA OAB - MT0014689A (ADVOGADO(A))

EVELY BOCARDI DE MIRANDA OAB - MT8088-O (ADVOGADO(A))

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO(A))

CIBELI SIMOES DOS SANTOS OAB - MT0011468A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 28/04/2020 

15:00 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1002124-79.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROZIMAR FERREIRA DE CAMPOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT15056-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo, para querendo, impugnar os embargos no prazo de 15 (quinze) 

dias, conforme determina o artigo 920, I, CPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000971-69.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO DA SILVA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 28/04/2020 

15:15 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010033-87.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA INOCENCIA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT6330-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

RECLAMANTE NO PRAZO LEGAL IMPUGNAR A(S) CONTESTAÇÃO(ÕES)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000975-09.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE CRISTINA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 28/04/2020 

16:15 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000976-91.2020.8.11.0006
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Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE CRISTINA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 28/04/2020 

16:30 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000121-15.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ODENIR JESUS DE PAULA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO OAB - MT0022120A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REU)

 

RECLAMANTE NO PRAZO LEGAL IMPUGNAR A(S) CONTESTAÇÃO(ÕES)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000126-37.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO FONTES FIGUEIREDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO OAB - MT0022120A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REU)

 

RECLAMANTE NO PRAZO LEGAL IMPUGNAR A(S) CONTESTAÇÃO(ÕES)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000136-81.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GREGORIO GARCIA LOBATO LOPEZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO DAN OAB - MT3565-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REU)

 

RECLAMANTE NO PRAZO LEGAL IMPUGNAR A(S) CONTESTAÇÃO(ÕES)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000977-76.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE CRISTINA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 28/04/2020 

16:45 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012013-69.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RANIELE CRISTINA LOPES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA OAB - MT0004825A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

EMBARGADO(A) MANIFESTAR NO PRAZO SOBRE OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010109-77.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA PINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON DE SOUZA ARANTES OAB - MT0010865S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNEMAT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL ADORNO LOPES OAB - MT14308-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAR DO R. DESPACHO.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011593-98.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA MARIA NUNES NERY DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

EMBARGADO(A) MANIFESTAR NO PRAZO SOBRE OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010528-39.2012.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA MUNIZ NOBREGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE JASSEK DRUMOND OAB - MT0014315A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

EMBARGADO(A) MANIFESTAR NO PRAZO SOBRE OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1007818-92.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE GERALDA DE ANDRADE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITA IVONE ADORNO OAB - MT0006391A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

 

EMBARGADO(A) MANIFESTAR NO PRAZO SOBRE OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011843-63.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

EMBARGADO(A) MANIFESTAR NO PRAZO SOBRE OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009891-47.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

V H E R CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIMARA ANTONI LOPES ANTUNES (EXECUTADO)

 

INTIMO SOBRE TODO O TEOR DA R. DECISÃO.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011297-13.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JUNHITI EDGAR KONDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT6330-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio OAB - MS11640-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo o/a Executado/a, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, consoante cálculo apresentado 

pelo(a) Exequente, cientificando que caso não seja efetuado o pagamento 

no prazo legal, será acrescida a pena de multa de 10% (dez pontos 

percentuais). (CPC, art. 523)

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 247015 Nr: 1847-75.2019.811.0006

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLAVO BIANCHI, ROBERTO CARLOS 

RODRIGUES ORTEGA TOME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO DUARTE PRIOTO - 

OAB:OAB/MT 18.566

 INTIMO O ADVOGADO DO DENUNCIADO, DR. JULIANO DUARTE PRIOTO, 

DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA PARA O DIA 

14 DE ABRIL DE 2020 ÀS 15:40 HORAS NA SALA DE AUDIENCIAS NO 

GABINETE DA 5ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL DE CÁCERES-MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 254394 Nr: 7169-76.2019.811.0006

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIZANDRA OLIVEIRA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ONORIO GONÇALVES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:12992

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ONORIO GONÇALVES DA 

SILVA JUNIOR - OAB:12992

 INTIMO O ADVOGADO DO DENUNCIADO, DR. ONORIO GONÇALVES DA 

SILVA JUNIOR, DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO 

DESIGNADA PARA O DIA 15 DE ABRIL DE 2020 ÀS 14:40 HORAS NA 

SALA DE AUDIENCIAS NO GABINETE DA 5ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL 

DE CÁCERES-MT PARA OITIVA DE TESTEMUNHA.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000971-69.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO DA SILVA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CÁCERES JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

78200-000 CITAÇÃO E INTIMAÇÃO VIA SISTEMA Expedido por ordem 

do(a) MM. Juiz(a) de Direito HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA da 5ª Vara 

da Comarca de Cáceres/MT Dados do Processo: Processo: 

1000971-69.2020.8.11.0006 ; Valor causa: R$ R$ 19.765,01; Tipo: Cível; 

Espécie: [Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]; - 

Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do 

Processo: : REQUERENTE: SERGIO DA SILVA FERNANDES : 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CANDIDO NISVALDO FRANCA 

COELHO JUNIOR : REQUERIDO: BANCO BMG S.A Pessoa(s) a ser(em) 

citadas(s)/Intimada(s) Nome: BANCO BMG S.A Endereço: AVENIDA 

ÁLVARES CABRAL, 1707, - DE 791/792 AO FIM, LOURDES, BELO 

HORIZONTE - MG - CEP: 30170-001 Finalidade: Efetuar a CITAÇÃO do polo 

passivo, por todo o conteúdo da petição inicial, que se encontra 

disponibilizada no Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS 

DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006, bem como a sua INTIMAÇÃO para 

comparecer à audiência designada Tipo: Conciliação Sala: CÁCERES - J.E 

- AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 28/04/2020 15:15 (MT), na sala de 

audiências da 5ª Vara, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final 

indicado. ADVERTÊNCIA: Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte reclamante na 

petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de 

plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). Comparecendo a parte 

promovida, e não obtida a conciliação, deverá oferecer contestação, 

escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a audiência de 

conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 salários 

mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser julgada 

antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de instrução 

e julgamento. Nos termos do artigo 7.º da Lei 12.153/2006, não haverá 

prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas 

pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de recursos. 

OBSERVAÇÃO: 1) Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a,s) 

comparecer devidamente trajado(a,s) e portando documentos pessoais. 2) 

Este processo tramita pelo sistema computacional PJe, cujo endereço na 

web é http://pje.tjmt.jus.br. 3) Documentos (procurações, cartas de 

preposição, contestações) devem ser trazidos ao juízo em formato digital 

em arquivos com no máximo 5 MB cada. CÁCERES - MT, 13 de março de 

2020 ENIELE REGIANI Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 - 

TELEFONE: (65) 3211-1341, E-MAIL: caceres.5vara@tjmt.jus.br (LV)

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000975-09.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE CRISTINA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CÁCERES JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

78200-000 CITAÇÃO E INTIMAÇÃO VIA SISTEMA Expedido por ordem 

do(a) MM. Juiz(a) de Direito HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA da 5ª Vara 

da Comarca de Cáceres/MT Dados do Processo: Processo: 

1000975-09.2020.8.11.0006 ; Valor causa: R$ R$ 26.417,92; Tipo: Cível; 

Espécie: [Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]; - 

Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do 

Processo: : REQUERENTE: LUCIANE CRISTINA RODRIGUES DA SILVA : 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CANDIDO NISVALDO FRANCA 

COELHO JUNIOR : REQUERIDO: BANCO BMG S.A Pessoa(s) a ser(em) 

citadas(s)/Intimada(s) Nome: BANCO BMG S.A Endereço: AVENIDA 

ÁLVARES CABRAL, 1707, - DE 791/792 AO FIM, LOURDES, BELO 

HORIZONTE - MG - CEP: 30170-001 Finalidade: Efetuar a CITAÇÃO do polo 

passivo, por todo o conteúdo da petição inicial, que se encontra 

disponibilizada no Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS 

DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006, bem como a sua INTIMAÇÃO para 
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comparecer à audiência designada Tipo: Conciliação Sala: CÁCERES - J.E 

- AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 28/04/2020 16:15 (MT), na sala de 

audiências da 5ª Vara, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final 

indicado. ADVERTÊNCIA: Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte reclamante na 

petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de 

plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). Comparecendo a parte 

promovida, e não obtida a conciliação, deverá oferecer contestação, 

escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a audiência de 

conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 salários 

mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser julgada 

antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de instrução 

e julgamento. Nos termos do artigo 7.º da Lei 12.153/2006, não haverá 

prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas 

pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de recursos. 

OBSERVAÇÃO: 1) Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a,s) 

comparecer devidamente trajado(a,s) e portando documentos pessoais. 2) 

Este processo tramita pelo sistema computacional PJe, cujo endereço na 

web é http://pje.tjmt.jus.br. 3) Documentos (procurações, cartas de 

preposição, contestações) devem ser trazidos ao juízo em formato digital 

em arquivos com no máximo 5 MB cada. CÁCERES - MT, 13 de março de 

2020 ENIELE REGIANI Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 - 

TELEFONE: (65) 3211-1341, E-MAIL: caceres.5vara@tjmt.jus.br (LV)

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000976-91.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE CRISTINA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CÁCERES JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

78200-000 CITAÇÃO E INTIMAÇÃO VIA SISTEMA Expedido por ordem 

do(a) MM. Juiz(a) de Direito HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA da 5ª Vara 

da Comarca de Cáceres/MT Dados do Processo: Processo: 

1000976-91.2020.8.11.0006 ; Valor causa: R$ R$ 17.085,13; Tipo: Cível; 

Espécie: [Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]; - 

Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do 

Processo: : REQUERENTE: LUCIANE CRISTINA RODRIGUES DA SILVA : 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CANDIDO NISVALDO FRANCA 

COELHO JUNIOR : REQUERIDO: BANCO BMG S.A Pessoa(s) a ser(em) 

citadas(s)/Intimada(s) Nome: BANCO BMG S.A Endereço: AVENIDA 

ÁLVARES CABRAL, 1707, - DE 791/792 AO FIM, LOURDES, BELO 

HORIZONTE - MG - CEP: 30170-001 Finalidade: Efetuar a CITAÇÃO do polo 

passivo, por todo o conteúdo da petição inicial, que se encontra 

disponibilizada no Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS 

DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006, bem como a sua INTIMAÇÃO para 

comparecer à audiência designada Tipo: Conciliação Sala: CÁCERES - J.E 

- AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 28/04/2020 16:30 (MT), na sala de 

audiências da 5ª Vara, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final 

indicado. ADVERTÊNCIA: Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte reclamante na 

petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de 

plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). Comparecendo a parte 

promovida, e não obtida a conciliação, deverá oferecer contestação, 

escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a audiência de 

conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 salários 

mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser julgada 

antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de instrução 

e julgamento. Nos termos do artigo 7.º da Lei 12.153/2006, não haverá 

prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas 

pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de recursos. 

OBSERVAÇÃO: 1) Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a,s) 

comparecer devidamente trajado(a,s) e portando documentos pessoais. 2) 

Este processo tramita pelo sistema computacional PJe, cujo endereço na 

web é http://pje.tjmt.jus.br. 3) Documentos (procurações, cartas de 

preposição, contestações) devem ser trazidos ao juízo em formato digital 

em arquivos com no máximo 5 MB cada. CÁCERES - MT, 13 de março de 

2020 ENIELE REGIANI Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 - 

TELEFONE: (65) 3211-1341, E-MAIL: caceres.5vara@tjmt.jus.br (LV)

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000977-76.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE CRISTINA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CÁCERES JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

78200-000 CITAÇÃO E INTIMAÇÃO VIA SISTEMA Expedido por ordem 

do(a) MM. Juiz(a) de Direito HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA da 5ª Vara 

da Comarca de Cáceres/MT Dados do Processo: Processo: 

1000977-76.2020.8.11.0006 ; Valor causa: R$ R$ 18.867,72; Tipo: Cível; 

Espécie: [Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]; - 

Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do 

Processo: : REQUERENTE: LUCIANE CRISTINA RODRIGUES DA SILVA : 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CANDIDO NISVALDO FRANCA 

COELHO JUNIOR : REQUERIDO: BANCO BMG S.A Pessoa(s) a ser(em) 

citadas(s)/Intimada(s) Nome: BANCO BMG S.A Endereço: AVENIDA 

ÁLVARES CABRAL, 1707, - DE 791/792 AO FIM, LOURDES, BELO 

HORIZONTE - MG - CEP: 30170-001 Finalidade: Efetuar a CITAÇÃO do polo 

passivo, por todo o conteúdo da petição inicial, que se encontra 

disponibilizada no Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS 

DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006, bem como a sua INTIMAÇÃO para 

comparecer à audiência designada Tipo: Conciliação Sala: CÁCERES - J.E 

- AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 28/04/2020 16:45 (MT), na sala de 

audiências da 5ª Vara, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final 

indicado. ADVERTÊNCIA: Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte reclamante na 

petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de 

plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). Comparecendo a parte 

promovida, e não obtida a conciliação, deverá oferecer contestação, 

escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a audiência de 

conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 salários 

mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser julgada 

antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de instrução 

e julgamento. Nos termos do artigo 7.º da Lei 12.153/2006, não haverá 

prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas 

pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de recursos. 

OBSERVAÇÃO: 1) Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a,s) 

comparecer devidamente trajado(a,s) e portando documentos pessoais. 2) 

Este processo tramita pelo sistema computacional PJe, cujo endereço na 

web é http://pje.tjmt.jus.br. 3) Documentos (procurações, cartas de 

preposição, contestações) devem ser trazidos ao juízo em formato digital 

em arquivos com no máximo 5 MB cada. CÁCERES - MT, 13 de março de 

2020 ENIELE REGIANI Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 - 

TELEFONE: (65) 3211-1341, E-MAIL: caceres.5vara@tjmt.jus.br (LV)

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 259769 Nr: 616-76.2020.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOMARLEI GARCIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 
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ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:"MT"

 Vistos etc,

No dia 03 de fevereiro de 2020, o Conselho da Magistratura promulgou o 

Provimento nº. 04/2020, com a seguinte redação:

Art. 1º Alterar o caput do art. 2º, do Provimento n. 008/2007-CM, que 

dispõe sobre as varas especializadas em violência doméstica e familiar 

contra a mulher, passando a vigorar com a seguinte redação:

 “Art. 2º. Consoante o disposto no art. 5 o , caput, da Lei n.º 11.340/2006, 

e a previsão feita no art. 5 o , inciso XXXVIII, da Constituição Federal, o 

sumário de culpa (Juízo Monocrático) nos crimes dolosos contra a vida 

terá curso nas Varas Especializadas ou com competência cumulativa em 

Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, para que não haja prejuízo 

à devida tutela de amparo à vítima, aos filhos, bem como ao 

acompanhamento psicológico e assistencial destes e do agressor(art.30 

da Lei n.º 11.340/2006).”

Do exposto, resta tão somente dar-se cumprimento ao Provimento alhures 

mencionado, em razão do principio “lex posterior derogat priori”, porquanto 

posterior ao decisum proferido no conflito de competência N.U. 

1007449-82.2018.8.11.0000, a fim de determinar a remessa dos autos à 

Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar da Comarca de 

Cáceres/MT.

À redistribuição necessária.

Intimem-se e Cumpra-se.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 211014 Nr: 110-08.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTONIO DA SILVA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 PRAZO: 90 DIAS

AUTOS Nº 110-08.2017.811.0006 – Id. 211014

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): LUIZ ANTONIO DA SILVA CRUZ

INTIMANDO: Denunciado(a): Luiz Antonio da Silva Cruz, Rg: 21256882 ssp 

MT Filiação: José Hurtado e Venina da Silva Cruz, data de nascimento: 

27/10/1989, brasileiro(a), natural de Cáceres-MT, solteiro(a), vaqueiro, 

Endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAR O RÉU acima qualificado, da sentença condenatória 

prolatada em seu desfavor, cuja parte dispositiva segue abaixo transcrita. 

CIENTIFICAR O RÉU de que fora interposto recurso pela defesa.

DECISÃO/DESPACHO: “(...) Ante o exposto, e por tudo o mais que dos 

autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva 

estatal consubstanciada na denúncia para CONDENAR o denunciado LUIZ 

ANTONIO DA SILVA CRUZ, brasileiro, nascido em 27/10/1989, filho de 

José Hurtado e Venina da Silva Cruz, por transgressão aos ditames do 

art. 157, caput, do Código Penal, razão pela qual passo a dosimetria da 

pena. A pena prevista para o crime de roubo é de 4 (quatro) a 10 (dez) 

anos de reclusão e multa. Analisando as circunstâncias judiciais ínsitas no 

art. 59 do Código Penal, denoto que a culpabilidade, ou seja, o grau de 

reprovabilidade da conduta do agente em relação à gravidade objetiva do 

delito, é normal do tipo; nada consta acerca dos antecedentes criminais; 

Não há informações significativas nos autos sobre a personalidade e 

sobre a conduta social. O motivo do crime é comum à espécie, ou seja, 

auferir lucro fácil em prejuízo alheio. Circunstâncias do crime são 

desfavoráveis, eis que deito foi praticado com emprego de faca, o que foi 

capaz de potencializar o poder de coação da vítima e reduzir-lhe a 

capacidade de resistência – de maneira idêntica a que se trataria quem, 

para atingir seu escopo, utilizasse-se de grave ameaça ou de violência 

pelo uso de artefato que não a arma de fogo; consequências normais ao 

crime. O comportamento da vítima em nada contribuiu para o crime. Ante a 

análise acima, a pena-base merece maior reprovação, ante a vetorial das 

circunstâncias, razão pela qual fixo a pena inicial em 04 (quatro) anos e 

03 (três) meses de reclusão. Ausentes atenuantes, agravantes, causas 

de diminuição ou aumento de pena a serem consideradas, torno a pena 

definitiva em 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão. Fixo a pena 

de multa em 10 (dez) dias-multa, considerando as circunstâncias do art. 

59 do CP e as condições econômicas do réu, sendo cada dia-multa no 

valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato. Estabeleço o 

regime SEMIABERTO para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, 

§2º, “b”, do Código Penal. Deixo de substituir a pena privativa de liberdade 

por restritiva de direitos, tendo em vista que o delito caracteriza-se pela 

grave ameaça, não estando, portanto, preenchidos os requisitos do artigo 

44 do Código Penal. Com o trânsito em julgado, inscreva-se o nome do réu 

no rol dos culpados e expeça-se Guia de Execução Penal Definitiva e 

demais ofícios de praxe e após, arquive-se. P. R. I. C.”

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei. Cáceres - MT, 

13 de março de 2020. Kleidson Santana Ramos

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 211811 Nr: 759-70.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELDERCLEY CLEMENTE DA SILVA, JULIO 

CESAR GOMES AMADO, JAILTON OLIVEIRA DE ARRUDA, THIAGO 

RODRIGO CARMO DA SILVA, JHONATAN SOUSA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO FERNANDES FIDELIS 

- OAB:20681/O, EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - 

OAB:11988/MT, JACKELINE M. MARTINS PACHECO - OAB:10402/MT

 PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 759-70.2017.811.0006

 ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): HELDERCLEY CLEMENTE DA SILVA

JULIO CESAR GOMES AMADO

JAILTON OLIVEIRA DE ARRUDA

THIAGO RODRIGO CARMO DA SILVA

JHONATAN SOUSA DOS SANTOS

INTIMANDO: Denunciado(a): Heldercley Clemente da Silva, Cpf: 

00935622179, Rg: 16878779 SSP MT Filiação: Alirio Rodrigues da Silva e 

Jocileia Clemente de Almeida, data de nascimento: 21/11/1988, 

brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, convivente, Endereço: atualmente em 

lugar incerto e não sabido.; o Denunciado(a): Julio Cesar Gomes Amado 

Filiação: Milton Gomes Amado e Vera Lucia de Almeida, data de 

nascimento: 05/10/1992, brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, convivente, 

açougueiro e vendedor, Endereço: atualmente em lugar incerto e não 

sabido.

FINALIDADE: INTIMAR OS DENUNCIADOS acima qualificados, para 

constituir advogado nos autos ou informar hipossuficiência financeira, 

conforme decisão abaixo transcrita. CIENTIFICAR OS DENUNCIADOS que 

decorrido o prazo deste edital sem manifestação, ser-lhes-á nomeada a 

Defensoria Pública.

DECISÃO/DESPACHO: “Vistos, etc. Acolho a cota ministerial retro, motivo 

pelo qual determino a intimação via Edital dos réus Heldercley e Julio Cesar 

para constituírem advogado ou informar hipossuficiência financeira. 

Consigno que, decorrido o prazo do edital e não havendo manifestação 

dos réus Heldercley e Julio, hei por bem, com fundamento nos princípios 

da celeridade processual, contraditório, ampla defesa e para que não haja 

prejuízo aos mesmos, NOMEAR a Defensoria Pública para patrocinar a 

defesa dos réus Heldercley e Julio, bem como apresentar razões 

recursais no prazo legal. Após, cumpra-se integralmente a decisão de fl. 

279. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.”

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei. Cáceres - MT, 

13 de março de 2020. Kleidson Santana Ramos

Gestor(a) Judiciário(a)

3ª Vara Criminal
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Expediente

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 218622 Nr: 6039-22.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELCIO RODRIGUES CANUTO, MAICON 

COLLISELLI, ADENILSON SOUZA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES, PEDRO PAULO SILVA 

MACEDO - OAB:18079/MT

 CERTIFICO PARA OS DEVIDOS FINS QUE NESTA DATA IMPULSIONEI 

ESTES AUTOS A FIM DE INTIMAR O(S) ADVOGADO(S) DO(S) RÉU(S) 

ACIMA CITADO(S) CONSTANTE NO POLO PASSIVO, DA EXPEDIÇÃO DE 

CARTA PRECATÓRIA A COMARCA DE CUNHA PORÃ/SC, PARA 

INTERROGATÓRIO DO ACUSADO MAICON COLLISELLI, NOS TERMOS DA 

PARTE FINAL DO ARTIGO 222 DO CPP, E O ITEM 7.3.6 DA C.N.G.C.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 254002 Nr: 6930-72.2019.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DEMIR DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANTONIO DEMIR DO NASCIMENTO, Rg: 

1781154-6, Filiação: Maria das Graças do Nascimento e Francisco Costa 

do Nascimento, data de nascimento: 05/02/1983, brasileiro(a), natural de 

Independencia-CE, convivente, catador de latinha, Telefone 

(65)99953-2241. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Assim agindo, verfica-se que o denunciado ANTONIO 

DEMIR DO NASCIMENTO, incorreu no crime previsto no art. 155, caput do 

codigo penal.

Despacho: Autos n° 6930-72.2019.811.0006 – Cód. 254002Vistos.Cite-se 

o acusado, por edital com prazo de 15 (quinze) dias, para oferecer defesa 

prévia, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.Conste no edital as 

advertências legais.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jamil Ribeiro Pires, 

digitei.

Cáceres, 12 de março de 2020

Francisco Edson Fanaia Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 258364 Nr: 9819-96.2019.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODENIR GOMES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ODENIR GOMES DA COSTA, Rg: 

7402260, Filiação: Leonarda Silva da Costa e João Batista Gomes da 

Costa, data de nascimento: 05/11/1972, brasileiro(a), natural de 

Cáceres-MT, solteiro(a), serviços gerais. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Diante do exposto, o Ministério Público denuncia ODENIR 

GOMES DA COSTA, como incurso no art. 180, caput, do codigo penal, ...

D e s p a c h o :  A u t o s  n °  9 8 1 9 - 9 6 . 2 0 1 9 . 8 1 1 . 0 0 0 6  –  C ó d . 

258364Vistos.Considerando que não houve êxito nas diligências para 

encontrar o novo endereço do acusado (fls. 66), cite-se o réu, por edital 

com prazo de 15 (quinze) dias, para oferecer defesa prévia, por escrito, 

no prazo de 10 (dez) dias.Conste no edital as advertências 

legais.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jamil Ribeiro Pires, 

digitei.

Cáceres, 12 de março de 2020

Francisco Edson Fanaia Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 250739 Nr: 4563-75.2019.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MARCIO MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSE MARCIO MENDES, Cpf: 

89480198134, Rg: 12323470, Filiação: Maria Mendes e Jose Alves 

Trixeira, brasileiro(a), casado(a), Telefone 9990-7567. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Assim agindo, o denunciado JOSÉ MARCIO MENDES 

incorreu na pratica prevista nos artigos 168, caput, e 171, caput, c/c 

art.183, lll, todos do codigo penal.

Despacho: Vistos.Cite-se o acusado, por edital com prazo de 15 (quinze) 

dias, para oferecer defesa prévia, por escrito, no prazo de 10 (dez) 

dias.Conste no edital as advertências legais.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jamil Ribeiro Pires, 

digitei.

Cáceres, 12 de março de 2020

Francisco Edson Fanaia Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 210989 Nr: 85-92.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL ALVES DE BARROS, DHEFFERSON 

LUIZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:"MT"

 Vistos.

Considerando o retorno da missiva carta precatória com o interrogatório 

do acusado Dhefferson Luiz da Silva, declaro encerrada a fase de 

instrução.
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Ao Ministério Público para apresentação de alegações finais através de 

memorias com o prazo de 05 (cinco) dias.

Em seguida, à Defesa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 212779 Nr: 1443-92.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCINEI MARINHO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO FRANCISCO 

LEITE - OAB:22853/MT

 Vistos.

Ante a manifestação do Ministério Público constando que a testemunha 

Alex Naves Ferreira está residindo em outra Comarca, expeça-se carta 

precatória para a Comarca de São José de Quatro/MT, a fim de que seja 

procedido a oitiva deste.

 Aguarda-se em Cartório o retorno da missiva precatória.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 42969 Nr: 1528-98.2005.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERALDO BATISTA FILGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERALDO BATISTA 

FILGUEIRA JUNIOR - OAB:11988/MT, Manoel Alvares Campos Júnior 

- OAB:9791

 ISTO POSTO, pelo que dos autos consta, declaro a extinção da 

punibilidade do acusado Everaldo Batista Filgueira, com fundamento no 

artigo 107, inciso IV, c.c. artigo 109, incisos IV e V, ambos do Código 

Penal, e artigo 61, do Código de Processo Penal. Transitando em julgado a 

presente decisão, procedam-se as baixas e anotações de estilo, 

arquivando-se os autos.P.R.I.C.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 242040 Nr: 9239-03.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar o advogado do denunciado, para manifestar 

nos autos quanto a certidão de fls. 374, no prazo de 05 (cinco) dias.

Comarca de Diamantino

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001638-92.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEONICE APARECIDA BORGES MIGOTTO (EXECUTADO)

SERGIO FRANCO MIGOTTO (EXECUTADO)

PERFIL AGRICOLA LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

Intimo o patrono do Autor para querendo manifestar nos autos acerca da 

Certidão Negativa juntada pelo Sr. Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000231-22.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANIA VIEIRA DE ARRUDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIZAEL DE SOUZA OAB - MT16842-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS DE ALMEIDA (EXECUTADO)

 

Intimo o patrono do Autor para manifestar nos autos face a Habilitação nos 

autos

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000815-89.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOILSON FONTES DA SILVA (EXECUTADO)

J. FONTES DA SILVA - ME (EXECUTADO)

EDSON DALL AGNOL RIBEIRO (EXECUTADO)

 

Intimação de Certidão Negativa do Oficial de Justiça : Intimo o patrono do 

Autor para querendo manifestar nos autos acerca da Certidão Negativa 

juntada pelo Sr. Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000227-77.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

TB TRANSPORTES E LOGISTICAS MT LTDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEI GUEDES FERREIRA OAB - MT7900-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AIG SEGUROS BRASIL S.A. (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo o patrono do Embargante para querendo manifestar acerca da 

impugnação apresentada pelo Embargado

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 28407 Nr: 2203-64.2005.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agro Amazônia Sistemas Mecanizados Ltda, Luiz 

Piccinin, Roberto Motta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilmar Riediger

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Décio José Tessaro - 

OAB:3162, MARCELO AMBROSIO CINTRA - OAB:8934, PEDRO PAULO 

PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - OAB:OAB/MT 12.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Aguarde-se o trânsito em julgado dos autos em apenso.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 37310 Nr: 2158-55.2008.811.0005

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilmar Riediger

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agro Amazônia Sistemas Mecanizados Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Donizeti Capeleto - 

OAB:10471/MT, Gildo Capeletto - OAB:7288-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO AMBROSIO 

CINTRA - OAB:8934, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 12.007
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 Vistos etc.

Aguarde-se o trânsito em julgado dos autos em apenso.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 110986 Nr: 3165-04.2016.811.0005

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raul Lara Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ceciliana Maria Fantinato Vieira 

- OAB:8464MT, João Jenezerlau dos Santos - OAB:3613-B, Nadson 

Jenezerlau Silva Santos - OAB:203049/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A

 Vistos etc.

Foi proferida decisão nos autos em apenso tombado sob nº 

3413-33.2017.811.005 - código 120312, nos seguintes termos:

"O petitório de fls. 176/178, trata-se de pedido de levantamento de valores 

depositado os autos do processo em apenso tombado sob nº 

3165-04.2016.811.0005 - código 110986, concernente a multa fixada pelo 

descumprimento da ordem judicial.

Com efeito o § 3º, do art. 537, disciplina acerca do levantamento dos 

valores concernente ao cumprimento provisório da multa, fixada em 

decisão interlocutória, ‘in verbis’:

“Art. 537. (...)

§ 3º A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, 

devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após 

o trânsito em julgado da sentença favorável à parte.”

 No caso dos autos, houve sentença, com o transito em julgado.

Dessa forma, não há óbice ao prosseguimento da execução em relação à 

penalidade cominatória, já que o mencionado dispositivo obsta apenas o 

levantamento da quantia, após o trânsito em julgado da sentença.

Ante o exposto, DEFIRO o pedido de levantamento dos valores depositado 

nos autos do processo em apenso tombado sob nº 

3165-04.2016.811.0005. - código 110986, concernente as astreintes.

Translade-se cópia dessa decisão nos autos do processo em apenso 

tombado sob nº 3165-04.2016.811.0005. - código 110986, após, 

voltem-me conclusos para extinção."

Ante o exposto, DETERMINO a expedição do alvará judicial, conforme 

terminado nos autos em apenso tombado sob nº 3413-33.2017.811.005 - 

código 120312.

Após as formalidades legais, arquivem-se os autos.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 120312 Nr: 3413-33.2017.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raul Lara Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Jenezerlau dos Santos - 

OAB:3613-B, Nadson Jenezerlau Silva Santos - OAB:203049/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A

 Vistos etc.

O petitório de fls. 176/178, trata-se de pedido de levantamento de valores 

depositado os autos do processo em apenso tombado sob nº 

3165-04.2016.811.0005 - código 110986, concernente a multa fixada pelo 

descumprimento da ordem judicial.

Com efeito o § 3º, do art. 537, disciplina acerca do levantamento dos 

valores concernente ao cumprimento provisório da multa, fixada em 

decisão interlocutória, ‘in verbis’:

“Art. 537. (...)

§ 3º A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, 

devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após 

o trânsito em julgado da sentença favorável à parte.”

 No caso dos autos, houve sentença, com o transito em julgado.

Dessa forma, não há óbice ao prosseguimento da execução em relação à 

penalidade cominatória, já que o mencionado dispositivo obsta apenas o 

levantamento da quantia, após o trânsito em julgado da sentença.

Ante o exposto, DEFIRO o pedido de levantamento dos valores depositado 

nos autos do processo em apenso tombado sob nº 

3165-04.2016.811.0005. - código 110986, concernente as astreintes.

Translade-se cópia dessa decisão nos autos do processo em apenso 

tombado sob nº 3165-04.2016.811.0005. - código 110986, após, 

voltem-me conclusos para extinção.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 142059 Nr: 449-62.2020.811.0005

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bartolomeu de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Alves Zanardo - 

OAB:12770

 Código n. 142059

DESPACHO

Vistos, etc.

Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se a Carta 

Precatória, conforme requerido.

 Designo audiência de interrogatório para o dia 26 de março de 2020, às 

14h30min.

Comunique-se o Juízo Deprecante para as providências de estilo.

Ciência ao MPE e à Defesa.

Proceda-se com as intimações necessárias.

Cumpra-se na forma ordenada.

 Às providências.

Diamantino/MT, 27 de fevereiro de 2020.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 117972 Nr: 2390-52.2017.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edvaldo Gomes de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 Código n. 117972

 DESPACHO

Vistos, etc.

Considerando a manifestação ministerial retro e que a atenta leitura dos 

autos demonstra nessa fase inicial a ausência de convicção que permitam 

absolver sumariamente o(s) réu(s) (artigo 397, do Código de Processo 

Penal), determino o prosseguimento do feito.

Designo o dia 17 de dezembro de 2020, às 15h30min, para audiência de 

instrução e julgamento.

 Intime(m)-se o(a)(s) acusado(a)(s), o(a)(s) seu(sua)(s) defensor(a)(es), 

o Ministério Público, o(a)(s) ofendido(a)(s) e as testemunhas arroladas 

pela acusação e pela defesa.

Na audiência de instrução e julgamento proceder-se-á à tomada de 

declarações do(a)(s) ofendido(a)(s), à inquirição das testemunhas 

arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, bem como aos 

esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de 

pessoas e coisas, se o caso, interrogando-se, por fim, o(a)(s) acusado(a) 

(artigo 411 do CPP).

Advirtam as testemunhas que a ausência ensejará na condução 

coercitiva, mediante requisição à autoridade policial ou oficial de justiça, 

que poderá solicitar o auxílio de força pública, além da multa prevista no 

artigo 458 e §2º do artigo 436 do CPP, no valor de 1 (um) a 10 (dez) 

salários mínimos, sem prejuízo do processo penal por crime de 
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desobediência e condenação ao pagamento das custas da diligência 

(artigo 219, CPP).

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça(m)-se o necessário, inclusive carta 

precatória, com prazo de 30 (trinta) dias, visando a(s) oitiva(s) da(s) 

testemunha(s) que residem fora da Comarca pelo Juízo deprecado, 

intimando-se as partes de seu envio.

 Ciência ao MPE e ao advogado constituído.

 Às providências.

Diamantino/MT, 10 de março de 2020.

 RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 117974 Nr: 2392-22.2017.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Matheus Santana de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabricio Carvalho de Santana 

- OAB:7066/MT

 Código n. 117974

DESPACHO

Vistos, etc.

 Declaro encerrada a instrução processual e determino a abertura de 

prazo para apresentação das alegações finais pelas partes nos termos do 

artigo 403, § 3º, do Código de Processo Penal.

 Às providências.

 Diamantino/MT, 11 de março de 2020.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 136047 Nr: 1684-98.2019.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Entony Enrique Ferreira da Silva Felix

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Darley Aparecido Carrijo - 

OAB:24306/O

 Código n. 136047

DESPACHO

Vistos, etc.

Expeça-se ofício ao Juízo competente da Comarca de Arenápolis/MT, 

solicitando anuência para transferência do ENTONY ENRIQUE FERREIRA 

DA SILVA FÉLIX. Instrua-se ofício com cópia das fls. 284/285 e 315.

 No mais, cumpra-se na íntegra a de fl. 309.

 Às providências.

 Diamantino/MT, 11 de março de 2020.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45310 Nr: 1968-24.2010.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oscimar Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Schwab Mattozo - 

OAB:5.849

 Intimação do Dr. Rodrigo Schwab Mattozo OAB/MT nº 5.849, na qualidade 

de patrono do denunciado, para que no prazo legal manifeste-se acerca 

da Manifestação do Ministério Público juntada aos autos às fls. 305/307.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 142059 Nr: 449-62.2020.811.0005

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bartolomeu de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Alves Zanardo - 

OAB:12770

 Impulsiono estes autos para INTIMAÇÃO do advogado do denunciado, Dr. 

Fabiano Alves Zanardo, para que fique ciente da data da audiência 

designada, qual seja 26 de março de 2020 às 14h30min, para cumprimento 

do ato deprecado.

Vara Especializada da Infância e da Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 135963 Nr: 1644-19.2019.811.0005

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilton Cesar dos Santos Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mizael de Souza - OAB:16842/ 

MT

 Intimo o Procurador do Denunciado o Dr. Mizael de Souza, acerca da 

Sentença de fls. 116/117, a seguir transcrita:(...) Pelo exposto, acolho os 

argumentos do Ministério Público e JULGO PROCEDENTE a pretensão 

punitiva, para CONDENAR o denunciado NILTON CESAR DOS SANTOS 

JÚNIOR, já qualificado nos autos, como incurso nas sanções penais 

capituladas pelo art. 28, da Lei 11.343/06. Destarte, face às 

circunstâncias judiciais descritas acima, considero necessário e suficiente 

para a reprovação e prevenção do crime, a aplicação da pena prevista no 

inciso I do art. 28 da Lei 11.343/06, qual seja advertência consistente em 

palestra sobre os efeitos das drogas. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de custas e despesas processuais. Após o trânsito em 

julgado: Determino a incineração da droga apreendida, com posterior 

comprovação nos autos. Adotadas as providências acima determinadas, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias. P. R. I. 

Cumpra-se. Diamantino, 23 de janeiro de 2020. José Mauro Nagib 

Jorge-Juiz de Direito.

5ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000187-95.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LEONICE CORREA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CANDIDO NERY FERREIRA OAB - MT21218/O (ADVOGADO(A))

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA OAB - MT10361-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAI (REU)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000187-95.2020.8.11.0005. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: LEONICE 

CORREA REU: MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAI Vistos 1 - Dispenso a 

audiência de conciliação, com amparo no Enunciado n.º 1[1], aprovado no 

XIII Encontro dos Juízes dos Juizados Especiais. 2 - Cite(m)-se o(s) 

requerido(s), com as advertências legais, especialmente para 

apresentar(em) a documentação de que disponha(m) para esclarecimento 

da causa, nos termos do artigo 9º da Lei 12.153/2009 e, querendo, 

contestar, no prazo de 30 (trinta) dias. 3 - Apresentada contestação, 

intime-se a parte autora para, querendo, impugnar no prazo de 15 (quinze) 

dias. 4 - Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Diamantino, data registrada 
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no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz De Direito [1] Enunciado 1 – A 

critério do juiz, poderá ser dispensada a realização da audiência de 

conciliação, no âmbito do Juizado Especial da fazenda Pública, desde que 

fixe o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar defesa (APROVADO XIII 

ENCONTRO – CUIABÁ).

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000417-74.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA GUSMAO SOARES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE DIAMANTINO (REQUERIDO)

VINICIUS GUSMAO SOARES (REQUERIDO)

SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAMON DE OLIVEIRA MARTINS OAB - MT0014449A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000417-74.2019.8.11.0005. REQUERENTE: VERA LUCIA GUSMAO 

SOARES REQUERIDO: VINICIUS GUSMAO SOARES, MUNICÍPIO DE 

DIAMANTINO, SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. I – Considerando as últimas informações carreadas aos autos 

e em consonância com o parecer Ministerial de id. 30090018, designo 

audiência para o dia 25 de março de 2020 às 15h30min. II – Intimem-se 

para comparecimento ao ato a Equipe do CAPS, Assistência Social e 

Saúde, a genitora do incapaz e sua tia Maria Madalena Gusmão. III – Sem 

prejuízo, determino a realização de estudo psicossocial pela equipe do 

juízo, cujos relatórios deverão ser apresentados no prazo máximo de 30 

(trinta) dias. IV – Dê ciência ao MPE e à DPE. Cumpra-se, COM URGÊNCIA. 

Diamantino, data registrada no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001774-89.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL DA SILVA ALVES (REQUERENTE)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIA DA SILVA ALVES (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (DENUNCIAÇÃO À LIDE)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1001774-89.2019.8.11.0005. REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, JOEL DA SILVA ALVES DENUNCIAÇÃO À 

LIDE: MUNICIPIO DE DIAMANTINO REQUERIDO: ANTONIA DA SILVA ALVES 

Vistos, etc. I – Junte-se o relatório apresentado pelo CREAS. II- Após, 

vista a patrona da requerida e, após, ao MPE. III - Saem os presentes 

intimados. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000961-33.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

A ALBINO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MARTINS SORNA OAB - MT19693-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JBS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE PROMOVENTE Intimação para o advogado da parte 

Promovente, acerca da designação de audiência de Conciliação para o dia 

27/09/2017 às 08hs00min, que realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara 

– Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000165-37.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON ANTONIO TEIXEIRA MARCONDES (REQUERENTE)

ROGERIO KROHLING (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN OAB - MT21659/O 

(ADVOGADO(A))

celito liliano bernardi OAB - MT7008-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO ANTONIO BREDA (REQUERIDO)

 

Intimo o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de audiência de 

Conciliação para o dia 27/05/2020 às 08hs15min, a ser realizada na sala 

de Conciliação da 2ª Vara (Antiga 5ª Vara) – Ed. Do Fórum da Comarca de 

Diamantino-MT.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001224-94.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

IRDES INACIO DO ESPIRITO SANTO ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA RODRIGUES MACIEL OAB - MT0010862A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSMAR DE SOUZA MACHADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

Vistos, etc. Considerando a necessidade de readequação da pauta em 

razão de curso de capacitação que será ministrado a magistrados e 

servidores em 28 de abril, redesigno a presente audiência de instrução e 

julgamento para o dia 05 de maio de 2020, às 14h00min. Intimem-se as 

partes para comparecimento à solenidade, consignando no mandado que 

a ausência do requerido presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados 

pela parte reclamante, e da parte reclamante a extinção do processo sem 

resolução de mérito (Lei 9.099/95, art. 20 e 51, inciso I, § 2º). As partes 

poderão arrolar testemunhas até o máximo de 03 (três) para cada parte 

(art. 34), devendo intimá-las ou, caso queiram, deverão protocolar o rol 

para intimação dentro do prazo estatuído (art. 34, § 1º, Lei 9.099/95). 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Diamantino, data registrada no 

sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002542-15.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ARAUJO SALVADOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUL CAJU CARDOSO OAB - MT24575/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

Vistos, etc. Considerando a necessidade de readequação da pauta em 

razão de curso de capacitação que será ministrado a magistrados e 

servidores em 28 de abril, redesigno a presente audiência de instrução 

para o dia 05 de maio de 2020, às 13h30min. Intimem-se as partes para 

comparecimento à solenidade, consignando no mandado que a ausência 

do requerido presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte 

reclamante, e da parte reclamante a extinção do processo sem resolução 

de mérito (Lei 9.099/95, art. 20 e 51, inciso I, § 2º). As partes poderão 

arrolar testemunhas até o máximo de 03 (três) para cada parte (art. 34), 

devendo intimá-las ou, caso queiram, deverão protocolar o rol para 

intimação dentro do prazo estatuído (art. 34, § 1º, Lei 9.099/95). 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Diamantino, data registrada no 

sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010154-60.2011.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:
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LUCINEI CLAUDINO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wolney Ceza Mesquita Toledo OAB - MT7260/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMC / FINASA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Numero do Processo: 

8010154-60.2011.8.11.0005 EXEQUENTE: LUCINEI CLAUDINO DA SILVA 

EXECUTADO: BANCO BMC / FINASA Vistos etc. O juízo de admissibilidade 

sobre o recebimento do recurso inominado não consta na lei 9.099/95, de 

forma que com a atual redação do artigo 1.010, § 3°, do CPC, tal ato cabe 

a Turma Recursal. Assim, havendo contrarrazões, remetam-se os autos à 

Egrégia Turma Recursal para apreciação do recurso interposto. Ante a 

afirmação da parte recorrente de ser desprovido de recurso financeiro, 

concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, sem prejuízo de 

possível revogação posterior, com fulcro no artigo 54, parágrafo único, da 

Lei nº 9.099/95. Cumpra-se. Diamantino, 26 de setembro de 2017. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001419-79.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO FERNANDES DE ASSIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO FERNANDES DE ASSIS OAB - MT20231/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1001419-79.2019.8.11.0005. EXEQUENTE: DIEGO FERNANDES DE ASSIS 

EXECUTADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, conforme permissão do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

Considerando que as partes compuseram, HOMOLOGO o acordo 

celebrado e JULGO extinto o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na 

forma do artigo 487, III, “b”, do CPC. Sem custas ou despesas processuais 

(art. 54 da Lei 9.099/95). Transitada em julgado, arquive-se com as baixas 

e anotações necessárias. P. I. C. Diamantino, data registrada no sistema. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000604-19.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM LISBOA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO(A))

MIZAEL DE SOUZA OAB - MT16842-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERIDO)

ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR E SERVICOS SOCIAIS 

(REQUERIDO)

ALCIONE CANABARRO DE AMORIM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLACHS WILLIANS BICALHO JUNIOR OAB - MG125588 (ADVOGADO(A))

PAULO FERNANDO DE LIMA E SILVA OAB - MG164025 (ADVOGADO(A))

PAMELA GHIOTTE MATEUS OAB - MT20453-O (ADVOGADO(A))

LEANDRO CESAR DE JORGE OAB - SP200651-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000604-19.2018.8.11.0005. REQUERENTE: WILLIAM LISBOA DA SILVA 

REQUERIDO: ALCIONE CANABARRO DE AMORIM, CANOPUS 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A., ASSOCIACAO DE PROTECAO 

VEICULAR E SERVICOS SOCIAIS Vistos. Dispensado o relatório, conforme 

os termos no artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O objetivo dos embargos 

de declaração é a manifestação sobre ponto obscuro, contraditório ou 

omisso existente na decisão, ainda para corrigir erro material. “Art. 1.022. 

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se 

omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das 

condutas descritas no art. 489, § 1º”. No caso em tela, a parte embargante 

argumenta que houve contradição na r. sentença que homologou o pedido 

de desistência da parte embargada e julgou extinto o feito, sem resolução 

de mérito, na forma do artigo 485, inciso VIII, do CPC c/c o artigo 51, 

"caput", da Lei n. 9.099/95, bem como do Enunciado 90 do FONAJE. 

Argumenta que a homologação referida torna temerária à lide, posto que a 

desistência sem a anuência do réu desrespeita os princípios do 

contraditório e da ampla defesa, permitindo que o autor possa ingressar, 

mais preparado, com uma nova demanda, com conhecimento da defesa 

que já foi acostada aos autos, dentre outros prejuízos, tal como a 

supressão de eventual improcedência da ação. Contudo, no âmbito dos 

Juizados Especiais não se aplica o disposto no art. 485, § 4º do CPC, que 

requer a anuência do réu para desistência da ação, quando já oferecida 

defesa, uma vez que tal dispositivo não atende os critérios previstos no 

art. 2º da Lei 9.099/95. Portanto, conforme entendimento do enunciado de 

n° 90 do FONAJE, o autor pode desistir do feito a qualquer tempo, 

independentemente de concordância do réu, até porque não há prejuízo à 

requerida, pois mesmo vencedora não poderia postular honorários da 

parte contrária, já que não existe sucumbência em primeiro grau nos 

Juizados Especiais Cíveis. Por outro lado, com relação a supressão de 

eventual improcedência da ação em razão do autor poder ingressar com 

nova demanda já tendo conhecimento da defesa, trata-se de mera 

suposição da parte requerida, que terá direito ao contraditório e ampla 

defesa para qualquer nova versão que possa ser apresentada pela parte. 

Desta forma, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide 

temerária, o que não pode ser presumido, a desistência será homologada. 

Assim, além de não ser o caso dos autos, vale frisar que tal matéria deve 

ser objeto de recurso próprio, estando claro que os presentes embargos 

de declaração objetivam alterar o resultado do julgado, o que é 

inadmissível, devendo, portanto, ser perseguido mediante interposição de 

recurso próprio. Neste sentido: JUIZADOS ESPECIAIS. PROCESSO CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO FUNDAMENTADOS EM VÍCIOS. 

PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA JULGADA. DESCABIMENTO. 

EMBARGOS REJEITADOS. 1.Os embargos de declaração têm caráter 

integrativo e seu cabimento pressupõe a existência de algum dos vícios 

contemplados no art. 48 da Lei 9.099/95, não se servindo à pretensão 

modificativa do julgado, como é o que pretende o embargante. 2.Mesmo 

quando interpostos para o fim de prequestionamento, a existência de 

omissão, contradição ou obscuridade permanece como requisito essencial 

dos embargos declaratórios. 3.Inexistindo, portanto, quaisquer dos vícios 

indicados no art. 535 do CPC capazes de ensejar o reexame da causa, 

rejeito os embargos de declaração interpostos. 4.Embargos de declaração 

conhecidos e rejeitados. 5.A súmula de julgamento servirá como acórdão, 

conforme regra do art. 46 da Lei dos Juizados Especiais Estaduais Cíveis 

e ainda por força dos arts. 12, inciso IX, 98, parágrafo único e 99, do 

Regimento Interno das Turmas Recursais. (Processo EDJ1 

20140710295517, Orgão Julgador 3ª Turma Recursal dos Juizados 

Especiais do Distrito Federal, Publicação Publicado no DJE : 05/10/2015 . 

Pág.: 436, Julgamento, 29 de Setembro de 2015 Relator ROBSON 

BARBOSA DE AZEVEDO). Assim, inexistindo os citados vícios na decisão 

atacada, REJEITO os presentes embargos declaratórios e mantenho a r. 

sentença na íntegra. Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, data registrada no 

sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001845-91.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ALBA MITSY DOS SANTOS PIMENTEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MAURO LUIS TIMIDATI OAB - MT13528-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINA DE ROSSO AFONSO OAB - SP195972 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1001845-91.2019.8.11.0005. REQUERENTE: ALBA MITSY DOS SANTOS 

PIMENTEL REQUERIDO: HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA. 

Vistos, etc. Dispensado o relatório, conforme autoriza os termos do artigo 

38, caput, da Lei 9.099/95. Decido. O caso comporta julgamento 

antecipado, não havendo necessidade de produção de prova em 

audiência, pois se trata de matéria de direito e a prova produzida dá 

suporte ao julgamento da lide no estado em que se encontra. Sendo assim, 

face aos princípios da celeridade e economia processual, e com suporte 

artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. 

Trata-se de condenatória de repetição de indébito com pedido de 

indenização por danos morais proposta por Alba Mitsy dos Santos 

Pimentel em face de HUGHES telecomunicações do Brasil LTDA, todos 

devidamente qualificados nos autos. Aduz a parte autora que contratou 

serviços de internet via satélite da requerida, tendo como código assinante 

nº HTB000000274823, posteriormente alterado para HTB000000396703. 

Argumenta que passou a utilizar os serviços, com realização de 

cobrança, e consequentemente, pagamento via boleto com valor 

aproximado de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) por mês. Informa, 

entretanto, que inexplicavelmente a requerida lançou no CARTÃO DE 

CRÉDITO da requerente uma cobrança no valor de R$ 1.300,00 (mil e 

trezentos reais), sem saber qual seria a origem da cobrança, já que os 

serviços contratados são pagos mediante boleto bancário e não através 

de cartão de crédito. Sustenta que entrou em contato com a requerida 

para resolver o problema de forma administrativa, não logrando êxito, de 

modo que requer que a dívida lançada em seu cartão de crédito seja 

declarada ilegítima, bem como a condenação da ré ao pagamento de 

indenização por danos morais. A requerida, por sua vez, sustenta que a 

cobrança lançada no cartão de crédito da requerente é referente ao 

contrato nº. HTB000000274823 que foi encerrado em maio de 2018, e que 

as cobranças referentes ao supracitado contrato sempre foram 

realizadas através do cartão de crédito da autora. ID. 27281553 - Pág. 2. 

Argumenta que a ordem de serviço para a desinstalação (nº. 500163) foi 

atendida de forma parcial em 17.05.2018, pois a autora havia se mudado 

de endereço e com ela levou o modem e o roteador da requerida, 

equipamentos que deveriam ter sido devolvidos no prazo de 30 dias após 

o cancelamento, o que não ocorreu. Por fim, a requerida informa que agiu 

em exercício regular de direito ao realizar a cobrança no cartão de crédito 

da requerente, de modo que requer a improcedência do pedido. Na 

impugnação, a parte ré não nega a existência de um segundo contrato, 

bem como informa que realizou a devolução parcial dos equipamentos e 

apenas posteriormente realizou a devolução do modem, juntando, 

inclusive, dois áudios de “whathsapp” indicando que os aparelhos 

supostamente teriam sido entregues a um representante da requerida, 

sem mencionar a data. A ré manifestou-se em seguida, impugnando os 

áudios e ratificando os termos da contestação. Pois bem. Inicialmente, 

verifica-se que se trata de relação consumerista (art. 2º e 3º do CDC), 

devendo ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor ao caso e, 

consequentemente, a inversão do ônus da prova em favor da parte autora 

ante sua hipossuficiência técnica diante da ré, a teor do disposto no artigo 

6º do Codex. Ademais, compete a parte autora apresentar fatos 

constitutivos de seu direito (art. 373, I, CPC) e à Requerida a apresentação 

de fatos impeditivo, extintivos e modificativos do direito do autor (art. 373, 

II, CPC). No caso em apreço vislumbra-se que restou incontroverso nos 

autos que a parte autora realizou a devolução parcial dos equipamentos à 

requerida e, posteriormente, efetuou a devolução do produto faltante ao 

técnico da requerida. Também restou incontroverso nos autos que o valor 

cobrado na fatura do cartão de crédito da parte autora, na monta de R$ 

1.300,00 (mil e trezentos reais) foi em razão da não devolução dos 

produtos dentro do prazo previsto no contrato de comodato (ID. 27281560 

- Pág. 1/2). Em resumo, a cobrança no cartão de crédito da autora é 

abusiva. Verifica-se que a parte requerida, apesar de justificar o valor 

cobrado, o fez sem nenhuma prévia notificação à consumidora, em uma 

única parcela lançada na fatura de seu cartão de crédito, em um valor que 

não se sabe se realmente corresponde ao valor cobrado pelo 

equipamento, no caso, o modem, já que não trouxe aos autos nenhuma 

nota fiscal comprovando que o valor cobrado pelo do produto 

corresponde ao preço de mercado vigente, e é pouco crível que apenas o 

modem corresponda ao valor vultuoso cobrado pela ré. Além disso, a 

parte requerida não impugna a alegação da autora de que os demais 

aparelhos foram devolvidos, não podendo, dessa forma, a autora arcar 

com o pagamento de equipamentos que já foram restituídos à requerida, 

ainda que, supostamente devolvidos após o decurso do prazo previsto no 

contrato de comodato, ainda mais na forma como ocorreu a cobrança. 

Portanto, identificado o ilícito praticado pela ré, faz jus à autora ao 

recebimento da devida compensação. No ponto, verifica-se que a 

cobrança de R$ 1.300,00, lançada em uma única parcela no cartão de 

crédito da autora, ultrapassa qualquer mero dissabor. Isto porque, 

observa-se pelas faturas juntadas pela autora, que o valor cobrado pela 

requerida superou o valor da média mensal paga pela autora pelo uso do 

cartão de crédito, o que por si só, demonstra que a autora foi cobrada de 

forma abusiva pela requerida, e sem qualquer prévia notificação, tendo 

que dispor de renda extra, o que certamente lhe causou diversos 

transtornos. Portanto, é evidente que houve má prestação do serviço pela 

parte requerida, o que causou violação aos direitos de personalidade da 

autora (art. 5º, inciso X, CF), e, de acordo com o que dispõe o artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade da requerida in casu 

é objetiva. Desta forma, verificada a existência da obrigação de 

indenização pela empresa requerida, passo agora a analisar a respeito do 

“quantum” a ser estipulado, a título de indenização por dano moral. Quanto 

à fixação dos danos morais, ante a inexistência de critérios legalmente 

preestabelecidos para sua mensuração, não há uma forma genérica para 

se aplicar a todos os casos. Diante desse quadro, é de se observar que 

essa condenação tem uma dupla face: ela deve se revestir, ao mesmo 

tempo, de uma natureza punitiva, de tal forma que sirva como uma sanção 

imposta em razão de um ilícito praticado e funcione como um 

desestimulante de novas condutas desse gênero. Para tanto, é importante 

não perder de vista que o valor representativo dessa penalidade não 

poderá ser elevado a ponto de promover o enriquecimento sem causa da 

outra parte, já que não é este o seu objetivo, mas também não pode ser 

tão baixo, a ponto de não conseguir concretizar o seu fim punitivo. Assim, 

considerando a capacidade econômica da empresa ré e considerando, 

ainda, a condição financeira da autora, tenho como sensata e justa a 

indenização por danos morais, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

Quanto ao pedido devolução do valor cobrado, em dobro, verifico que seja 

cabível. Até porque a autora usufruiu dos serviços ofertados pela 

requerida, e não restou demonstrado nos autos que houve má fé da 

requerida ao realizar a cobrança, apesar de ter ficado caracterizada a 

falha na prestação do serviço, sendo suficiente a devolução do valor 

pago pela autora, de forma simples, com as devidas correções. Ante ao 

exposto, julgo parcialmente procedente o pedido da autora para: a) 

condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 ( cinco mil reais) a 

título de danos morais fixando desde juros de mora de 1% (um por cento) 

ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso (Súmula 

54 do STJ), bem como a correção monetária, a partir do arbitramento 

conforme orientação da Súmula 362 do STJ. b) condenar a requerida a 

restituir o valor de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) à título de danos 

materiais, de forma simples, em favor da autora, com juros de 1% ao mês 

e correção monetária de 1% desde a data do pagamento; Por 

consequência, julgo extinto o processo com resolução de mérito, com 

base no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, nessa fase processual, a teor do art. 54, Lei 9.099/95. 

Transcorrido o prazo recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. P. I. Cumpra-se. Diamantino, data registrada no 

sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002582-94.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

celito liliano bernardi (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Felipe Augusto Stüker OAB - MT15536/B-B (ADVOGADO(A))

celito liliano bernardi OAB - MT7008-B (ADVOGADO(A))

KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN OAB - MT21659/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1002582-94.2019.8.11.0005. REQUERENTE: CELITO LILIANO BERNARDI 

REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos etc. Dispensada a apresentação de 

relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Decido. O caso 

comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção 

de outras provas em audiência. Sendo assim, face aos princípios da 

celeridade e economia processual, e com suporte artigo 355, I, do Código 

de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. Narra a parte 

requerente, em síntese, que foi assinante do serviços da ré, Claro TV, até 

que em 19 de junho de 2018 cancelou sua assinatura, por meio do 

protocolo de cancelamento de nº 2016697034336. Entretanto, alega que 

apesar de confirmado o cancelamento e efetuado o pagamento do último 

boleto de cobrança, no ano de 2019 voltou a receber cobranças via 

mensagem de texto e por e-mail, além do fato de ter verificado a existência 

de uma dívida pendente afetando negativamente seu Score no cadastro 

do Serasa, de forma a diminuir sua pontuação de bom pagador. Assim, 

pugna pela condenação da ré em indenização por danos morais, 

decorrentes das cobranças injustificadas e incomodas, bem como 

declaração de inexistência de débitos para com a ré. Por sua vez, a 

requerida alega que em razão do lapso temporal, não possui mais a 

gravação referente ao protocolo informado pelo autor, mas que pelas telas 

sistêmicas consta que em 19/06/2019 a parte autora solicitou o 

cancelamento do plano, contudo, o pedido não foi formalizado, posto que a 

ligação caiu antes mesmo da confirmação dos dados cadastrais. Alega 

que após o atendimento em questão, a parte autora permaneceu em uso 

dos serviços pelos meses subsequentes, tendo buscado, inclusive, a 

renegociação dos valores pendentes de pagamento, o que fez presumir 

que o interesse em cancelar o contrato havia encerrado. Assim, aduz que 

os serviços foram disponibilizados regularmente até o mês de 

dezembro/2018, data em que os equipamentos foram retirados, e que o 

autor quedou-se inerte quanto ao pagamento das faturas, incorrendo em 

débito, de forma que o contrato foi cancelado por inadimplência. Sustenta 

a inexistência de ato ilícito e que a mera cobrança não enseja dano moral, 

pugnando, ao final, pela improcedência da ação. Pois bem. É caso de 

inversão do ônus probatório ante a hipossuficiência técnica da parte 

requerente, bem como a clara possibilidade da parte reclamada comprovar 

a legalidade das cobranças realizadas em face do autor, incumbência que 

lhe seria atribuída até pela regra ordinária de distribuição do ônus 

probatório, competindo ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e 

ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. No 

mérito, a ação é procedente. Na hipótese em comento, para comprovar 

sua versão, a parte autora trouxe aos autos um e-mail que enviou à 

Central de Relacionamento da ré, após ter realizado um contato telefônico 

junto à requerida, no qual encaminhou um comprovante de pagamento e 

informou que o cancelamento da TV por assinatura já tinha sido realizado 

em 19/06/2018, bem como solicitou à requerida que não mais realizasse 

ligações de cobranças indevidas. Juntou, ainda, a resposta emitida ao 

referido e-mail, onde a ré informava que o pagamento já havia sido 

localizado e processado. Por sua vez, a requerida confirma a solicitação 

de cancelamento ocorrida na referida data, contudo, alega que em razão 

da ligação ter caído antes da confirmação dos dados cadastrais, não foi 

possível formalizar a solicitação, e que não obteve êxito em manter 

contato com o autor. Alega ainda que a parte autora permaneceu em uso 

dos serviços pelos meses subsequentes, e que por ter buscado 

renegociação dos valores pendentes de pagamento, restou presumido 

que o interesse do autor em cancelar o contrato havia findado. Entretanto, 

da análise dos relatórios de atendimento contidos na tela do sistema 

interno da própria ré, verifica-se mais de um registro de pedido de 

cancelamento, registros no sentido de que o autor informava que 

continuava a receber cobranças mesmo após o pedido de cancelamento, 

e registro do autor solicitando informações sobre o cancelamento de seu 

contrato. Ou seja, a própria ré confirmou nos autos a versão apresentada 

pelo reclamante, uma vez que seus registros de atendimento ao autor 

comprovam que houve certa insistência pelo autor no pedido de 

cancelamento de seu plano, e indicam certa resistência da reclamada em 

realizar o cancelamento do serviço, em razão de débitos em abertos. 

Contudo, o autor comprovou que em 12/09/2018 encaminhou e-mail à 

requerida informando o pedido de cancelamento realizado em 19/06/2018, 

bem como enviando um comprovante de pagamento realizado no dia 

23/07/2018. Ademais, a reclamante informou nos autos o protocolo do 

pedido de cancelamento do contrato, cujo conteúdo da ligação gravada 

poderia ter sido disponibilizado aos autos pela ré, que, contudo, se limitou 

a alegar que já não mais dispõe da aludida gravação. Por outro lado, 

apesar da alegação da ré, não há qualquer indicativo de que a parte 

autora tenha continuado a utilizar o serviço após a data de solicitação de 

cancelamento. Em sendo assim, as cobranças realizadas pela Ré foram 

indevidas. Logo, é evidente que os fatos relatados nos autos se deram na 

forma narrada pela autora, já que os documentos apresentados 

demonstram que intentou cancelar os serviços e não obteve sucesso e, 

ainda assim, continuou a receber cobranças. Desta forma, 

reconhecendo-se que as cobranças geradas após o pedido de 

cancelamento do plano foram indevidas, uma vez que demonstrado o 

pedido de cancelamento realizado em 06/2018, deve ser declarada a 

inexigibilidade dos débitos posteriores ao pedido de cancelamento. Quanto 

aos danos morais, estes se mostram cabíveis. Dano moral é toda 

agressão injusta a bens imateriais do ser humano que integram os direitos 

da personalidade, como a honra, a imagem, a intimidade, a integridade 

física, o nome. Em síntese, configura dano moral o comportamento que 

atenta contra atributos inerentes à pessoa e a sua dignidade. Por certo, 

não é toda e qualquer contrariedade a direitos e interesses da pessoa que 

caracteriza um dano moral. Apenas lesões efetivamente graves, que, 

fugindo à normalidade, causem sofrimento, vexame, dor ou humilhação, 

alterando o equilíbrio psicológico do ofendido, são passíveis de 

indenização. O caso dos autos, sem dúvida alguma, gerou dano moral 

indenizável. O autor solicitou o cancelamento do seu plano de serviços 

junto a requerida por mais de uma vez, ligou solicitando informações 

quanto o cancelamento, ligou informando que continuava recebendo 

cobranças do serviço mesmo após o pedido de cancelamento, enviou 

e-mail à Central de Atendimento da ré tentando resolver o impasse, todas 

tentativas sem êxito, uma vez que um ano após o pedido, continuou a 

receber cobranças dos serviços que deviam estar cancelados junto ao 

sistema da ré. Portanto, tenho que o desgaste acarretado pela situação 

vivenciada pelo autor extrapolou o mero aborrecimento cotidiano, 

ensejando o dever da ré à reparação por danos morais. Se de um lado o 

Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a 

obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Diante desse 

quadro, é de se observar que essa condenação tem uma dupla face: ela 

deve se revestir, ao mesmo tempo, de uma natureza punitiva, de tal forma 

que sirva como uma sanção imposta em razão de um ilícito praticado e 

funcione como um desestimulante de novas condutas desse gênero. Para 

tanto, é importante não perder de vista que o valor representativo dessa 

penalidade não poderá ser elevado a ponto de promover o enriquecimento 

sem causa da outra parte, já que não é este o seu objetivo, mas também 

não pode ser tão baixo, a ponto de não conseguir concretizar o seu fim 

punitivo. Assim, tenho como sensata e justa a indenização por danos 

morais, a quantia de R$ 5.000,00, pela fundamentação acima delineada. 

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da parte reclamante para: - 

CONDENAR a reclamada ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00, a título 

de indenização por danos morais, fixando, desde já, juros de mora em 1% 

(um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir da citação, 

bem como a correção monetária pelo INPC a partir da prolação da 

sentença. - DECLARAR a inexigibilidade dos débitos referentes ao plano 

de TV por assinatura, gerados e cobrados após 19/06/2018, data em que 

ocorreu o cancelamento do plano. Desta forma, declaro extinto o processo 

com resolução do mérito, o que faço na forma do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios (art. 54 

da Lei 9.099/95). Transitada em julgado, arquive-se com as baixas e 

anotações necessárias. P.I.C. Diamantino, data registrada no sistema. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000320-74.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR GONCALVES NETO (REQUERENTE)

L. D. C. T. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR. COM LTDA. (REQUERIDO)
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GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

DANIEL BATTIPAGLIA SGAI OAB - SP214918-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000320-74.2019.8.11.0005. REQUERENTE: MOACIR GONCALVES NETO, 

L. D. C. T. REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A., 

DECOLAR. COM LTDA. Vistos, etc. 1 – Libere-se o valor mediante alvará 

de levantamento em favor da parte exequente. 2 – Por consequência, 

considerando a liberação dos valores, nos termos do artigo 924, inciso II, 

do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente execução. 3 - 

Arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. 4 – P.I.C. 

Diamantino, data registrada no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Comarca de Primavera do Leste

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002360-30.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

F. A. D. S. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL DREYER OAB - MT8413-O (ADVOGADO(A))

CRISTINA DREYER OAB - MT0009520A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. J. C. (EXEQUENTE)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Intimar a parte autora, através de suas advogadas constituídas DOUTORA 

RAQUEL DREYER E DOUTORA CRISTINA DREYER, para comparecer no 

Círculo de Paz, devidamente acompanhada de seu atual companheiro e 

dos avós maternos da criança ou de outra pessoa que conheça a rotina 

da infante, que foi redesignada para o dia 17/04/2020 às 13:30 hs no 

CEJUSC, localizado na UNIC (Universidade de Primavera do Leste), na 

Avenida Paulo Cesar Aranda, número 241, Bloco 1, Sala 1, Bairro Jardim 

Riva, neste município.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1004708-89.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

R. N. F. D. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINE MORAES DA SILVA OAB - MT24659/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. C. D. L. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CIBELLY DE JESUS AMARAL OAB - MT18559/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Intimar a parte autora para manifestar sobre a proposta sob id. 28146658 

no prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1004485-05.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINES CLAUDIA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA LUCIANA GARGANTINI VIEIRA OAB - MT0013049A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IGNES MALISZ VIEIRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Intimar a parte autora, por meio de sua advogada constituída DOUTORA 

PATRICIA LUCIANA GARGANTINI VIEIRA OAB/MT 13049A, para juntar aos 

autos a Certidão de Casamento da Senhora IGNES MALISZ VIEIRA para 

fins de expedição de Mandado de Inscrição de Interdição.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1004421-58.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

I. S. D. O. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUTH AIARDES OAB - MT15463-O (ADVOGADO(A))

JOAO OTONIEL DE MATOS OAB - MT0002825A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1004421-58.2019.8.11.0037.J REQUERENTE: MANOEL ALEXANDRE DA 

SILVA REQUERIDO: IZA SOARES DE OLIVEIRA DA SILVA Vistos etc. 

HOMOLOGO para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a transação 

celebrada entre as partes. Em consequência, JULGO EXTINTO o processo 

com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, III, “b”, do Código 

de Processo Civil. Sem custas. Transitada em julgado, expeçam-se os 

documentos necessários. Após, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias. Intime-se. Serve o presente como Mandado/Carta 

Precatória/Ofício, se for o caso. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 

11/11/2019. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 178241 Nr: 9706-54.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HDF, PTDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RLM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA PAULA LANDIM DA SILVA 

FLESCH - OAB:14932/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MELISSA FRANÇA PRAEIRO - 

OAB:13582, WAGNER VASCONCELOS DE MORAES - OAB:15.244/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito, com a 

finalidade de intimar a parte autora para manifestar sobre os embargos de 

declaração, no prazo legal.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000562-05.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO TONET (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HENNYNK FERNANDO PRATES OAB - MT20967-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL 

(REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE OAB - MT12750-O (ADVOGADO(A))

 

Vistos etc. Intimem-se os pretensos herdeiros do falecido para 

comprovarem a legitimidade, mediante apresentação de documento oficial 

de identificação, no prazo de 15 (quinze) dias. Expirado o prazo, imediata 

conclusão. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 26 de fevereiro de 2020. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000517-30.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANKIE ROBERTO SOUZA E MONTAGNI (AUTOR(A))

DARCI MONTAGNI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO OAB - MT0008798S 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMILSON JOSE TOSTA (REU)

SILVIA PEREIRA VIEIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SOLDERA DALLEK OAB - MT20688/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000517-30.2019.8.11.0037. AUTOR(A): FRANKIE ROBERTO SOUZA E 

MONTAGNI, DARCI MONTAGNI REU: ADEMILSON JOSE TOSTA, SILVIA 

PEREIRA VIEIRA “Apresentando a causa questões complexas, substituo 

as alegações finais orais por apresentação das razões finais escritas, 

que serão apresentadas pela parte autora e pelo réu, em prazos 

sucessivos de 15 (quinze) dias, nos moldes do artigo 364, §2º, do Código 

de Processo Civil. Expirados os prazos para as alegações finais, 

conclusos para julgamento. Cumpra-se.” PRIMAVERA DO LESTE, 9 de 

março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001867-24.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO BRESSAN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO MENEZES OAB - MT0013322A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WIGNEI MIRANDA DE OLIVEIRA (REU)

VANIRDA BRESSAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMOEL DA SILVA OAB - MT0005621A (ADVOGADO(A))

DEBORAH KAROLLINNY DE OLIVEIRA FERREIRA OAB - MT22114/O 

(ADVOGADO(A))

ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA OAB - MT7719-B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO PJe nº 1001867-24.2017.8.11.0037 

Cumprimento de Sentença Exequente: Marcos Antônio Bressan 

Executados: Wignei Miranda de Oliveira e Vanirda Bressan Vistos etc. O 

procedimento de cumprimento de sentença não foi iniciado, eis que a 

petição correlata não foi recebida ante a determinação de emenda. 

Impertinente, portanto, a impugnação e respectiva réplica. Intime-se a parte 

exequente, pela derradeira vez, para emendar a petição de cumprimento 

de sentença, em 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento. Expirado o 

prazo, imediata conclusão. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 13 de 

dezembro de 2019. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006659-84.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

JOAO OLIVEIRA DE LIMA OAB - MT4257-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA GONCALVES DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1006659-84.2018.8.11.0037. REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO 

DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI 

VALE DO CERRADO REQUERIDO: LUCIANA GONCALVES DA SILVA 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por 

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Vale do Cerrado 

– Sicredi Vale do Cerrado em face de Luciana Gonçalves da Silva Freitas, 

objetivando a consolidação da posse e propriedade do bem descrito e 

caracterizado na petição inicial, que lhe foi oferecido em alienação 

fiduciária. Deferida e cumprida a liminar, apesar de regularmente citada por 

oficial de justiça, a requerida quedou-se inerte, não apresentando 

resposta (Num. 17202834 e Num. 17202834). Formalizados os autos, 

vieram conclusos para deliberação. É a síntese. Fundamento. Decido. O 

deslinde da controvérsia não carece de dilação probatória. Assim, atenta 

aos princípios da brevidade e economia processual, conheço diretamente 

do pedido e julgo antecipadamente o mérito. A regularidade do negócio 

jurídico, a inadimplência contratual e a constituição em mora não foram 

questionadas, reputando-se ausente qualquer fato impeditivo, modificativo 

ou extintivo do direito da parte autora. Outrossim, configurada a revelia 

voluntária da parte requerida, reputam-se verdadeiros os fatos articulados 

pela parte autora, máxime quando não infirmados pelo material probatório 

incluso, nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil. Portanto, a 

procedência do pedido é conclusão inarredável. Dispositivo Isto posto, 

julgo procedente o pedido, com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69, e 

consolido nas mãos do autor a posse e o domínio pleno e exclusivo do 

bem alienado fiduciariamente, cuja apreensão liminar torno definitiva (Num. 

15847936). Baixe-se eventual medida judicial restritiva, via sistema 

RENAJUD (Num. 17158945). Consolidada a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, compete às 

repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de 

registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele 

indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária, nos termos do artigo 3º, 

§1º, do Decreto-lei nº 911/69. Nos termos do artigo 2º do Decreto-lei nº 

911/69, no caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais 

garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor 

poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta 

pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, 

salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo 

aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas 

decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a 

devida prestação de contas. Destarte, intime-se a empresa Cooperativa de 

Crédito de Livre Admissão de Associados Vale do Cerrado – Sicredi Vale 

do Cerrado para apesentar a devida prestação de contas, em 15 (quinze) 

dias, nos moldes do artigo 2º do Decreto-lei nº 911/69, sob pena da 

omissão ser considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sem 

prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, além de 

multa de até vinte por cento do valor da causa (CPC, art.77, IV e §2º); 

Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios. Fixo a verba honorária em 10% sobre o valor da causa, nos 

moldes do artigo 85 do Código de Processo Civil, especialmente em razão 

do julgamento antecipado da lide, fato que abreviou o labor profissional. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes. P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 19 de fevereiro de 2019. 

Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito Assinado eletronicamente 

por FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA 19/02/2019 17:09:30

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000063-55.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO PILOTO MACIEL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RAVANELLO OAB - MT3291/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARNILDO GUADAGNIN (EXECUTADO)

 

466 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SEN T E N Ç A  P r o c e s s o  n º 

1000063-55.2016.8.11.0037 Ação de Execução de Título Executivo 

Extrajudicial Exequente: Marcelo Piloto Maciel Executado: Arlindo 

Guadagnin Vistos etc. Trata-se de ação de execução de título executivo 

extrajudicial proposta por Marcelo Piloto Maciel em face de Arlindo 

Guadagnin, ambos qualificados nos autos em epígrafe. No decorrer do 

trâmite processual, as partes transigiram (Num. 23808636), postulando 

pela extinção do feito, nos termos do artigo 487, III, “b”, do Código de 

Processo Civil. Formalizados os autos, vieram para deliberação. É o 

relatório. Fundamento. Decido. Traduzindo o procedimento composição 

sobre direitos passíveis de transação, HOMOLOGO O ACORDO formulado 

entre as partes, com fulcro no artigo 200, caput, do Código de Processo 

Civil. Por conseguinte, JULGO EXTINTA POR SENTENÇA A EXECUÇÃO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, III, ‘b’, do Código 

de Processo Civil. Baixe-se as medidas judiciais restritivas. Sem custas 

processuais remanescentes a teor do disposto no artigo 90, §3º, do 

Código de Processo Civil. Honorários advocatícios consoante pactuado. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes. P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 19 de dezembro de 2019. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006927-41.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA COSTA DE MELO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLELIA MARIA DE PAIVA MARTINS OAB - MT17748-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELISANE LAGUIAO BUGONI (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - 

MT55499-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo  nº 

1006927-41.2018.8.11.0037 Ação Indenizatória de Danos Morais 

Requerente: Ana Paula Costa de Melo Requerido: Elisane Laguião Bugoni 

Vistos etc. Intimem-se as partes para especificarem as provas que 

pretendem produzir, justificando-as objetivamente, em 15 (quinze) dias. 

Expirado o prazo, conclusos para julgamento conforme o estado do 

processo (CPC, art.354-357). Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 19 de 

dezembro de 2019. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000269-64.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO BORGES DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSON DA SILVA ROSMANINHO OAB - MT24957/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO SUECO CENTRO-OESTE - CONCESSIONARIA DE VEICULOS LTDA 

(REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA OAB - MT15629-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo  nº 

1000269-64.2019.8.11.0037 Ação de Reparação de Danos Materiais e 

Morais Requerente: Francisco Borges de Sousa Requerido: Auto Sueco 

Centro-Oeste - Concessionaria de Veículos Ltda. Vistos etc. Intimem-se as 

partes para especificarem as provas que pretendem produzir, 

justificando-as objetivamente, em 15 (quinze) dias. Expirado o prazo, 

conclusos para julgamento conforme o estado do processo (CPC, 

art.354-357). Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 19 de dezembro de 

2019. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003814-45.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LABORATORIO DE BIO CONTROLE FARROUPILHA SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS VINICIUS DE CARVALHO REZENDE REIS OAB - MG1623-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BR COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA (REU)

BR PARTICIPACOES E INVESTIMENTO LTDA (REU)

IURI FRANCO ROCHA (REU)

GILBERTO BELINATO (REU)

ANTONIO CARLOS IENERICH (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA PJe nº 1003814-45.2019.8.11.0037 

Ação Monitória Requerente: Laboratório de Bio Controle Farroupilha Ltda. 

Requeridos: BR Comércio de Produtos Agrícolas Ltda. e Outros Vistos etc. 

Trata-se de ação monitória proposta por Laboratório de Bio Controle 

Farroupilha Ltda. em face de BR Comércio de Produtos Agrícolas Ltda., BR 

Participações e Investimentos Ltda., Antônio Carlos Ienerich, Gilberto 

Belinato e Iuri Franco Rocha, qualificados nos autos em epígrafe. Antes de 

integralizada a relação jurídica processual, a parte autora desistiu da ação 

(Id. 23832115). Formalizados os autos, vieram conclusos para 

deliberação. É o relatório. Fundamento. Decido. Inexistindo óbice legal, 

homologo a desistência da ação, nos termos do artigo 200, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil e julgo extinto o processo sem 

resolução de mérito, na forma do artigo 485, VIII, do Código de Processo 

Civil. Custas processuais pela parte autora a teor do disposto no artigo 90, 

caput, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações pertinentes. P.R.I.C. Primavera do Leste 

(MT), 21 de janeiro de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006811-35.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO PJe nº 1006811-35.2018.8.11.0037 

Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos Requerente: Tókio Marine 

Seguradora S.A. Requerida: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de 

Energia S.A. Vistos etc. Intimem-se as partes para manifestarem-se sobre 

os novos documentos juntados pela parte contrária, em 15 (quinze) dias 

(CPC, art.437, §1º). Expirado o prazo, conclusos para deliberação. 

Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 21 de janeiro de 2020. Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-38 EXIBIÇÃO

Processo Número: 1004445-57.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELLA EVANGELISTA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO MANOEL JUNIOR OAB - MT3284/B (ADVOGADO(A))

TAILOR HENRIQUE SOUZA OAB - MT21916/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES12529-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA PJe nº 1004445-57.2017.8.11.0037 

Ação de Exibição de Documentos Requerente: Rafaella Evangelista 

Ferreira Requerido: Ympactus Comercial Ltda. e Outros Vistos etc. 

Trata-se de ação cautelar de exibição de documentos, proposta por 

Rafaella Evangelista Ferreira em face de Ympactus Comercial Ltda ME, 

Carlos Nataniel Wanzeler, Carlos Roberto Costa e James Matthew Merrill, 

todos qualificados nos autos em epígrafe. Aduz a parte autora, em 

síntese, que adquiriu da parte requerida a compra de kits VOIP 99 

TELEXFREE, na modalidade ADCentral Family, em meados de 2013, todavia 

não teve a contraprestação da empresa ré, requerendo o fornecimento 

pelos demandados dos contratos, comprovantes de movimentação e 

valores, informativos e especialmente o documento interno denominado 

Back Office, para posterior ingresso de ação de ressarcimento. Formada 

a angularidade da relação jurídica processual, a parte requerida 

manteve-se inerte. Formalizados os autos, vieram conclusos para 

deliberação. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO. Nos termos do 

artigo 381, do Código de Processo Civil, “A produção antecipada da prova 

será admitida nos casos em que: I - haja fundado receio de que venha a 

tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na 

pendência da ação; II - a prova a ser produzida seja suscetível de 

viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de 

conflito; III - o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o 

ajuizamento de ação.” Há que se registrar, ainda, que na petição, “o 

requerente apresentará as razões que justificam a necessidade de 

antecipação da prova e mencionará com precisão os fatos sobre os quais 

a prova há de recair. § 1o O juiz determinará, de ofício ou a requerimento 

da parte, a citação de interessados na produção da prova ou no fato a ser 

provado, salvo se inexistente caráter contencioso. § 2o O juiz não se 

pronunciará sobre a ocorrência ou a inocorrência do fato, nem sobre as 

respectivas consequências jurídicas. § 3o Os interessados poderão 

requerer a produção de qualquer prova no mesmo procedimento, desde 

que relacionada ao mesmo fato, salvo se a sua produção conjunta 

acarretar excessiva demora. § 4o Neste procedimento, não se admitirá 
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defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a 

produção da prova pleiteada pelo requerente originário.” (CPC, art. 382). 

Sob tal conjuntura legal, há que se reconhecer a plena adequação do 

pleito, manejado em caráter preparatório, eis que os documentos cuja 

exibição se postula foram suficientemente individualizados na petição 

inicial, com a precisão dos fatos sobre os quais a prova irá recair, 

promovida em face dos demandados. Outrossim, os documentos, por seu 

conteúdo, são comuns às partes, sendo inadmissível, por expressa 

disposição legal, a recusa à exibição à parte. Por fim, a parte requerida, 

após regular citação manteve-0se inerte e deixou de apresentar os 

documentos solicitados, não havendo qualquer indicação fática de 

impossibilidade de fornecimento quanto solicitado pela consumidora. 

DISPOSITIVO Isto posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DE PRODUÇÃO 

ANTECIPADA DE PROVA DOCUMENTAL, consoante postulado pela 

requerente. Condeno a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 

R$500,00 (quinhentos reais), na forma do artigo 85 do Código de Processo 

Civil, máxime pelo julgamento antecipado da lide, o qual abreviou o tempo 

despendido para o labor profissional. Transitada em julgado, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações pertinentes. P.R.I.C. Primavera do 

Leste (MT), 21 de janeiro de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000168-27.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO PJe nº 1000168-27.2019.8.11.0037 

Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos Requerente: Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais Requerida: Energisa Mato Grosso – 

Distribuidora de Energisa S.A. Vistos etc. Intimem-se as partes para 

especificarem as provas que pretendem produzir, justificando-as 

objetivamente, em 15 (quinze) dias. Expirado o prazo, conclusos para 

julgamento conforme o estado do processo (CPC, art.920, II). Cumpra-se. 

Primavera do Leste (MT), 22 de janeiro de 2020. Patrícia Cristiane Moreira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002554-64.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IGUACU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RICARDO GUILHEN MELO OAB - MT4856/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINEU BANISKI (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SEN T E N Ç A  P r o c e s s o  n º 

1002554-64.2018.8.11.0037 - PJE Ação Monitória Requerente: Iguaçu 

Máquinas Agrícolas Ltda. Requerido: Lineu Baniski Vistos etc. Trata-se de 

ação monitória proposta por Iguaçu Máquinas Agrícolas Ltda. em face de 

Lineu Baniski, ambos qualificados os autos em epígrafe A pretensão 

material fundamenta-se no não adimplemento, gerando débito no importe 

de R$ 185.144,25 (cento e oitenta e cinco mil e cento e quarenta e quatro 

reais e vinte cinco centavos), representados pelas notas promissórias 

03/2012, 04/2012, 05/2012 e 06/2012. A petição inicial foi instruída com os 

documentos. Regularmente citado (Num. 22780816), o requerido 

manteve-se inerte, consoante certidão inclusa (Num. 24479030). Instada a 

manifestar-se, a parte requerente postulou pelo julgamento do feito (Num. 

24855125). Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação. É 

a síntese. Fundamento. Decido. Não realizado o pagamento e não 

oferecidos os embargos previstos no artigo 702, constituído está, de pleno 

direito, o título executivo judicial, independentemente de qualquer 

formalidade, observando-se, no que couber, as regras para o 

cumprimento da sentença (CPC, art.701, §2º). Logo, havendo 

requerimento expresso do credor, intime-se a executada para pagar o 

débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver, 

advertindo-lhe que, não ocorrendo pagamento voluntário no prazo legal, o 

débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários 

de dez por cento (CPC, art.523, §1º), bem como que, transcorrido o prazo 

para pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para 

oferecimento de impugnação, independentemente de penhora ou nova 

intimação (CPC, art.525). Não efetuado tempestivamente o pagamento 

voluntário, expeça-se, desde logo, mandado de penhora e avaliação, 

seguindo-se os atos de expropriação (CPC, art.523, §3º). Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 21 de 

janeiro de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1004229-96.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE DE MORAES OLMEDO CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA DE OLIVEIRA OAB - MT0018817A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES12529-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo  nº 

1004229-96.2017.8.11.0037 (PJe) Ação de Liquidação de Sentença 

Requerente: Aline de Moraes Olmedo de Correa Requeridos: Ympactus 

Comercial S/A e Outros Vistos etc. Acolho a emenda (Num. 20620282). 

Nos termos do artigo 511 do Código de Processo Civil, na liquidação pelo 

procedimento comum, o juiz determinará a intimação do requerido, na 

pessoa de seu advogado ou da sociedade de advogados a que estiver 

vinculado, para, querendo, apresentar contestação no prazo de 15 

(quinze) dias. Destarte, intime-se a parte requerida, por intermédio de seu 

advogado ou da sociedade de advogados a que estiver vinculado, para 

apresentar contestação, em 15 (quinze) dias. Expirado o prazo, imediata 

conclusão. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 16 de janeiro de 2020. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000440-84.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

B. D. G. N. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JENIFFER DE CASTRO TENCA OAB - MT14784-O (ADVOGADO(A))

IZABEL CRISTINA DE GOIS OAB - 017.619.721-46 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

 

Intimo a parte requerente da decisão do Id 29163415, bem como da 

certidão da designação de audiência conforme Id 30141865.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000674-66.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VRG LINHAS AEREAS S.A. (REU)

 

Intimo a parte requerente da decisão do Id 29022974 bem como da 

certidão da designação de audiência conforme Id 30178072.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000675-51.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GETULIO GONCALVES VIANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VRG LINHAS AEREAS S.A. (REU)

 

Intimo a parte requerente da decisão do Id 29022973 bem como da 
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certidão da designação de audiência conforme Id 30178085.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002734-46.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

H. B. A. Y. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA DE OLIVEIRA OAB - MT0018817A (ADVOGADO(A))

GISLAINE ALVES OAB - 006.532.439-01 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REU)

 

Intimo a parte requerente da decisão do Id 27918242 bem como da 

certidão da designação de audiência conforme Id 29995490.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006241-15.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS ANTONIO WITT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA OAB - MT4427-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIMOFEI OVCHINNIKOV (REQUERIDO)

 

Intimar a parte autora a efetivar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça através de guia de arrecadação, nos termos do art. 4º do 

Provimento 07/2017-CGJ (publicado no DJE 10041), a qual deverá ser 

apresentada nos autos, no prazo de 10 dias, bem como intimar da certidão 

- Ide 30178043 -de designaçãode audiência.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001370-05.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRADE & GUIMARAES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATEUS LUIS THEISEN OAB - MT27184/O (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA DE CASTRO OAB - MT20442/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO PETKOWICZ (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E C I S Ã O  P r o c e s s o  n º 

1001370-05.2020.8.11.0037 Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

(DPVAT) Requerente: Andrade & Guimaraes Ltda - Me Requerida: Luiz 

Antonio Petkowicz Vistos etc. A parte autora atua como empresária no 

comércio a varejo de veículos, negocia automotores de elevado valor 

econômico e possui capital social integralizado em R$ 150.000,00 (cento e 

cinquenta mil reais), conforme contrato social incluso, circunstâncias que 

denotam, em princípio, possuir capacidade para pagar as despesas do 

processo. Destarte, havendo nos autos elementos que evidenciam a falta 

dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, intime-se a 

parte autora para comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos, em 10 (dez) dias, nos moldes do artigo 99, § 2o, do Código 

de Processo Civil. Expirado o prazo, imediata conclusão. Cumpra-se. 

Primavera do Leste (MT), 13 de março de 2020. Patrícia Cristiane Moreira 

Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 172960 Nr: 6787-92.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELI SANDRA FREITAS BACCI CASTRO, 

VILSON LUIZ DOS SANTOS CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905/SP, JOSE ERCÍLIO DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/SP 27.141

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS RENATO HERINGER - 

OAB:MT 5280-A

 Intimo o requerente para juntar aos autos os documentos solicitados no 

ofício nº 39/2019 - fl. 78 dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 155652 Nr: 7054-98.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO 

MÉDIO LESTE DE MT - SICOOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PARANÁ EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA 

EPP, AGOSTINHO LORINI, MARISTELA MARINI LORINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LETICIA RUBERT 

CAMPANHONI - OAB:MT 18775, DAIANE LUZA - OAB:MT 14.059, 

MAURO PORTES JUNIOR - OAB:MT 10772, PEDRO EMILIO 

BARTOLOMEI - OAB:MT 12306-B, SANDRA ROBERTA MONTANHER 

BRESCOVICI - OAB:7.366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA AIRES DE MELO 

NICOLINO - OAB:OAB/MT 17.058

 Certifico que nesta data o advogado da parte exequente fica INTIMADO 

para comparecer em cartório e retirar a certidão de registro de penhora, 

mediante o pagamento da guia concernente a certidão de tramitação sem 

busca. O registro da penhora, na matrícula do imóvel deverá ser 

comprovada nos autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 178016 Nr: 9591-33.2016.811.0037

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA MARA BASEI, ALBERTO SCHLITTER, JADILMO 

JOSE ZANATA, ALCEU HENRIQUE DA SILVA, FELIPE SCHIMIDT 

MACHADO, CLEBER HENRIQUE DA SILVA, Samoel da Silva, NABOR 

ROMANCINI, JAIRTON AFONSO ZANATA, MARIA BORTOLANZA, 

RICARDO RESENDE DE MELO, RAFAEL DALL AGNOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

EIRELI - PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONTUDO MATERIAIS 

PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, 

Márcia Calicchio da Cruz, ALTAIR PIOVEZAN, CONTUDO MATERIAIS 

PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, 

CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - PRIMACON 

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ANTONIO DE MELLO, MARCELO ANDRE 

KONAGESKI, ALBERT PIOVEZAN, COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL DALL AGNOL - 

OAB:20898/MT, SAMOEL DA SILVA - OAB:5621/MT, SANDRA MARA 

BASEI - OAB:5066-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, BRUNO OLIVEIRA CASTRO - OAB:9237/MT, 

CRISLAINE VEIGA - OAB:15425/O, DARLEY DA SILVA CAMARGO - 

OAB:MT 6.526-B, EMILIA CARLOTA GONÇALVES VILELA - OAB:MT 

13206, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA DE 

LIMA - OAB:4257-B/MT, LUIZE CALVI MENEGASSI - OAB:MT 13700, 

MARCELO AMBROSIO CINTRA - OAB:MT 8934, MARLI TEREZINHA 

MELLO DE OLIVEIRA - OAB:5134/MT, PAMELA GHIOTTE MATEUS - 

OAB:MT 20453/O, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:MT 12.007, RODOLFO COELHO RIBEIRO - OAB:MT/16215

 Certifico que os Embargos de Declaração de fls. 384/386 são 

tempestivos.

Certifico ainda, que nesta data intimo o embargado para manifestar-se 

acerca dos embargos de declaração de fls. 384/386 dos autos, no prazo 

legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 29892 Nr: 2180-56.2004.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONIR ALVES DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DIBENS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA DE BORTOLI VERDÉRIO 

- OAB:13057/MT, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA CRISTINA LOPES 

SCORTECCI - OAB:248.970

 Processo nº 2180-56.2004.811.0037 (Código 29892)
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Cumprimento de Sentença

 Exequente: Ivonir Alves Dias

 Executado: Banco Dibens S/A

Vistos etc.

A tabela FIBE a ser adotada para avaliação indireta do veículo deve ser a 

vigente na data da apreensão veicular e o respectivo valor deve ser 

acrescido de correção monetária pelo INPC. Efetuada a retificação, 

determino o retorno dos autos à Contadoria Judicial para retificação do 

cálculo, na forma da determinação judicial pretérita (fls.203).

Apresentado o cálculo judicial, intimem-se as partes para manifestação, 

facultando-lhes impugnação fundamentada, em 15 (quinze) dias, sob pena 

de não conhecimento, valendo o silêncio como anuência.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 11 de março de 2020.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 66975 Nr: 6879-17.2009.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARCÍLIO DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIEL SEVERINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA DREYER - OAB:MT. 

9.520, JOSE MACIAS NOGUEIRA JUNIOR - OAB:31848

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 6879-17.2009.811.0037 (Código 66975)

Cumprimento de Sentença

Exequente: Darcilio da Cruz

Executado: Josiel Severino da Silva

Vistos etc.

 Autorizo a pesquisa de endereço mediante acesso aos sistemas 

disponibilizados por convênio (fls.130).

Exitosa a pesquisa de endereço, intime-se (fls.115) por mandado.

Frustrada a tentativa de localização pessoal, intime-se o executado por 

edital com prazo de 20 (vinte) dias (CPC, art.257, III), observadas todas as 

formalidades legais (CPC, art.257).

Expirado o prazo, conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 11 de março de 2020.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 70679 Nr: 2990-21.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLAUCIO ELEUTÉRIO ABDALLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO XAVIER DA SILVA - 

OAB:217166, Rafael Costa Mendes - OAB:101668/MG

 Processo nº 2990-21.2010.811.0037 (Código 70679)

Cumprimento de Sentença

Exequente: Banco Bradesco S/A

Executado: Glaucio Eleutério Abdala

Vistos etc.

 Em cumprimento ao disposto no artigo 9º do Código de Processo Civil, 

intime-se a parte exequente para manifestar-se sobre a arguição de 

ausência de título executivo judicial e extinção do crédito pelo pagamento 

(fls.237/238), em 15 (quinze) dias.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 11 de março de 2020.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 102267 Nr: 1668-29.2011.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIMASP - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS, 

SERVIÇOS E PEÇAS LTDA, LUCIANO DA SILVA BÍLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LORAN MARLON BERALDO DE PIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO DA SILVA 

OLIVEIRA - OAB:34082, LUCIANO DA SILVA BILIO - OAB:OAB/GO 

21.272

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO DE OLIVEIRA 

WOYDA - OAB:MT/7719-B, LEONARDO COSTA NICOLINO - 

OAB:OAB/MT 12.900

 Processo nº 1668-29.2011.811.0037 (Código 102267)

Cumprimento de Sentença

Exequente: CIMASP – Comércio e Indústria de Equipamentos, Serviços e 

Peças Ltda.

 Executado: Loran Marlon Beraldo de Pieri

Vistos etc.

Certifique-se, detalhadamente, sobre o histórico de cargas (data da carga, 

duração, eventual intimação para devolução e data da devolução) do 

causídico Dr. Alfredo de Oliveira Woyda.

Autorizo a penhora sobre os ativos financeiros existentes em nome do 

executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução 

(CPC, art.854), com ulterior conclusão, acaso inexitosa, para análise do 

pedido de RENAJUD.

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 11 de março de 2020.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 115387 Nr: 5937-77.2012.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUZA DANIEL DA COSTA MOURA, GABRIEL 

APARECIDO COSTA MOURA, JOSIANE DA COSTA MOURA, JORDY 

FRANCISCO COSTA MOURA, JOSILENE DA COSTA MOURA PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO FRANCISCO DA SILVA, SINAGRO 

PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER FERNANDO DA SILVA - 

OAB:50899/PR, GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - OAB:OAB/MT 

11.436, LEONARDO COSTA NICOLINO - OAB:OAB/MT 12.900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR APARECIDO AQUINO 

CABRIOTE - OAB:8869/MT, JOÃO MANOEL JÚNIOR - OAB:MT 3284-B, 

MIRANDA DE OLIVEIRA - OAB:13300/MT, REGINA CRISTINA DE GOES - 

OAB:9.546-A/MT

 Processo nº 5937-77.2012.811.0037 (Código nº 115387)

Cumprimento de Sentença

Exequentes: Cleuza Daniel da Costa Moura e Outros

Executados: Ricardo Francisco da Silva e Sinagro Produtos 

Agropecuários Ltda.

Vistos etc.

Intime-se a parte executada para comprovar o adimplemento da 10ª 

parcela, em 15 (quinze) dias.

Em seguida, havendo interesse de incapaz, vista ao Ministério Público.

Aportando a manifestação ministerial, conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 11 de março de 2020.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 134410 Nr: 6303-48.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COTRIMAC- COTRIGUAÇU MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA, MIGUEL VIEIRA, ROGÉRIO LUIZ TREVIZAN, CARLOS 

VIEIRA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA AGUILAR - 

OAB:MT/15.851, PATRICIA L. G. VIEIRA - OAB:MT/13.049

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A OABMT, EVANDRO CESAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:MT 13431-B

 Processo nº 6303-48.2014.811.0037 (Código 134410)

Cumprimento de Sentença

Exequente: Cotrimac - Cotriguaçu Materiais para Construção Ltda.

 Executado: Banco Itaú S/A

Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença manejado por Cotrimac – Cotriguaçu 

Materiais para Construção Ltda. em face de Banco Itaú S/A, ambos 

qualificados nos autos em epígrafe.

A obrigação executada foi integralmente adimplida.

Isso posto, extinto o crédito pelo pagamento, declaro satisfeita a obrigação 

e JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do artigo 526, §3º, do Código de Processo Civil.

Expeça-se alvará para levantamento dos valores, com estrita observância 

do cálculo judicial (fls.271), inclusive para restituição do valor depositado 

em excesso.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo.

P.R.I.C.

Primavera do Leste (MT), 11 de março de 2020.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 146021 Nr: 2553-04.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ SANTOS LEITE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGUES DO NASCIMENTO E PEREIRA DO 

NASCIMENTO LTDA, MARCOS ANTONIO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMADO FRANCO - OAB:15.218/0, 

DIEGO OLIVEIRA DA SILVA - OAB:13743/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CINTRA FARIAS - 

OAB:MT 11002-B

 Processo nº 2553-04.2015.811.0037 (Código 146021)

Ação de Revisão de Negócio Jurídico

Requerente: José Santos Leite da Silva

 Requeridos: Marcos Antônio Pereira e Rodrigues do Nascimento Ferreira 

de Souza Ltda.

Vistos etc.

 O requerido Marcos Antônio Pereira, citado por edital (fls. 89), não 

apresentou contestação, consoante certidão inclusa (fls.91).

Destarte, decreto a revelia, nos moldes do artigo 344 do Código de 

Processo Civil, sem incidência, todavia, dos efeitos materiais e 

processuais ante a obrigatoriedade de nomeação de curador para 

promoção da defesa.

Em cumprimento ao disposto no artigo 72, II, do Código de Processo Civil, 

nomeio o ilustre Defensor Público para patrocinar a defesa do réu revel 

citado por edital, o qual deverá ser comunicado, mediante intimação 

pessoal, com prazo em dobro para resposta (CPC, art.186, §1º), em face 

das prerrogativas funcionais.

Expirado o prazo, inclusive da impugnação, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 11 de março de 2020.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 146643 Nr: 2841-49.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGUES DO NASCIMENTO & FERREIRA DE SOUZA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO PEREIRA, JOSÉ SANTOS 

LEITE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CINTRA FARIAS - 

OAB:MT 11002-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMADO FRANCO - 

OAB:15.218/0, DIEGO OLIVEIRA DA SILVA - OAB:13743/MT

 Processo nº 2841-49.2015.811.0037 (Código 146643)

Ação de Rescisão Contratual e Reintegração de Posse c/c Perdas e 

Danos

Requerente: Rodrigues do Nascimento Ferreira de Souza Ltda.

Requeridos: Marcos Antônio Pereira e José Santos Leite da Silva

Vistos etc.

 Cite-se por edital com prazo de 20 (vinte) dias (CPC, art.257, III), 

observadas todas as formalidades legais (CPC, art.257).

Expirado o prazo para resposta, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 11 de março de 2020.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 159560 Nr: 206-61.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILDA OLIVEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 206-61.2016.811.0037 (Código 159560)

Ação de Busca e Apreensão convertida em Execução

Requerente: Banco Bradesco Financiamentos S/A

Requerida: Hilda Oliveira de Souza

Vistos etc.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão convertida em Execução 

proposta por Banco Bradesco Financiamentos S/A em face de Hilda 

Oliveira de Souza, ambos qualificados nos autos em epígrafe.

No decorrer do trâmite processual, a parte autora, embora intimada, 

permaneceu inerte (fls.62/73). Destarte, por não promover os atos e 

diligências que lhe competiam, a parte autora abandonou a causa, 

ocasionando a paralisação do feito por mais de 30 (trinta) dias.

Formalizados os autos, vieram para deliberação.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

Isso posto, tendo em vista a desídia processual da parte autora, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 

485, III, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.

P.R.I.C.

Primavera do Leste (MT), 11 de março de 2020.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 135584 Nr: 7253-57.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ERNESTO FERNANDES GOUVEIA, NAIR 

ALEXANDRE DO NASCIMENTO GOUVEIA, SUZANA ALEXANDRA DO 

NASCIMENTO GOUVEIA, JOÃO PEREIRA DA SILVA, PAULO FUZETTI, 

IRENE ALEXANDRA DO NASCIMENTO GOUVEIA BOTTON, José Teles da 

Silva, ELSO BARALDI, ADEMIR JOSÉ SARI, ROSALI APARECIDA 

BERALDO BARCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORIVAL ROSSATO JUNIOR - 

OAB:10933-A/MT, LEANDRO PEREIRA MACHADO SILVEIRA - OAB:MT 

14.919-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVARISTO ARAGÃO DOS 

SANTOS - OAB:24.498/PR, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14469-A/MT

 Tendo em vista que, o perito nomeado apresentou proposta de honorários 

INTIMO as partes para, querendo, manifestar-se no prazo comum de 05 
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(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 12550 Nr: 1266-31.2000.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVENTIS CROPSCIENSE BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR JOSÉ MELLO CALEGARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:76458/OAB-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo de consessão. Certifico ainda 

que nesta data o advogado da parte autora/exequente fica INTIMADO para 

dar prosseguimento ao feito, no prazo legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 28705 Nr: 1045-09.2004.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDALICE EUGÊNIA DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTERBRAZIL SEGURADORA S/A, 

FENASEG-FEDERAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS DE SEGUROS 

PRIVADOS E CAPITALIZAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - OAB:MT 

7.458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA GOUVEA DE 

VASCONCELLOS GURGEL - OAB:0AB/MT 9.023, FAGNER DA SILVA 

BOTOF - OAB:MT 12.903, LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - OAB:MT 

8.194-A, LEANDRO FRANCISCO SANCHES - OAB:8323, MARCOS 

VINICIUS LUCCA BOLIGON - OAB:12099, RENATO CHAGAS CORREA 

DA SILVA - OAB:MT 8.184-A

 Processo nº 1045-09.2004.811.0037 (28705)

Cumprimento de Sentença

Exequente: Idalice Eugênia da Rocha

Executada: FENASEG – Federação Nacional das Empresas de Seguros 

Privados e de Capitalização

Vistos etc.

Intime-se a parte autora, para manifestar sobre inteiro teor (fls.350/352), 

em 10 (dez) dias.

Expirado o prazo, conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 10 de março de 2020.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 29160 Nr: 1472-06.2004.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIMARÃES AGRICOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE KERN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON - 

OAB:MT/4660-B, ANDRÉIA LEHNEN - OAB:MT 10752-B, ELOANE 

VALENTIM ENVANGELISTA - OAB:20645/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1472-06.2004.811.0037 (Código 29160)

Ação Monitória convertida em Ação de Execução

Exequente: Guimarães Agrícola Ltda.

 Executado: Alexandre Kern

Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para indicar bens passíveis de penhora em 15 

(quinze) dias, sob pena de suspensão do curso processual da execução, 

nos moldes do artigo 921, III e §1º, do Código de Processo Civil.

 Inclua-se o nome do executado em cadastros de inadimplentes (CPC, 

art.782, §3º).

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 11 de março de 2020.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 67915 Nr: 266-44.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE "PRIMACREDI"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALMIR DE SOUZA, MARIA SARMENTO DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDERSON SANTOS NEVES - 

OAB:OAB/MT 18.174, JOSE RAVANELLO - OAB:MT 3291, LEONARDO 

COSTA NICOLINO - OAB:OAB/MT 12.900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PHILIPE CASARIN PEIXOTO - 

OAB:22273/O-MT, RAFAEL BOQUE DA SILVA - OAB:OAB / MT 13.386

 Processo nº 266-44.2010.811.0037 (Código 67915)

Ação de Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Cooperativa de Crédito Rural de Primavera do Leste

Executados: Walmir de Souza e Maria Sarmento de Souza

Vistos etc.

Certifique-se sobre a efetiva intimação da parte executada sobre a 

expedição da missiva, inclusive por eventual carga dos autos.

Em seguida, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 11 de março de 2020.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 71657 Nr: 3972-35.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITALINO ARTUZI, LÉSLIE RENOSTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:MT / 20.495-A, FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/MT 22.165-A, GUSTAVO R. GOES NICODELLI - OAB:17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREA CORDEIRO DOS 

SANTOS - OAB:14192/MT, SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI - 

OAB:14.231/MT

 Processo nº 3972-35.2010.811.0037 (Código nº 71657)

Ação de Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente

Exequente: Banco do Brasil S/A

Executados: Vitalino Artuzi e Leslie Renosto

Vistos etc.

Intime-se o exequente para manifestar-se sobre informação de depósito 

(fls.166), bem como para apresentar atualização do cálculo exequendo, 

em 15 (quinze) dias.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 11 de março de 2020.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 103937 Nr: 2878-18.2011.811.0037

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VITALINO ARTUZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA CORDEIRO DOS 

SANTOS - OAB:14192/MT, SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI - 

OAB:14.231/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/MT 22.165-A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 Processo nº 2878-18.2011.811.0037 (Código nº 103937)

Ação de Consignação em Pagamento

Requerente: Vitalino Artuzi
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Requerido: Banco do Brasil S/A

Vistos etc.

Uma vez distribuída a ação de execução, não há interesse processual na 

propositura da ação de consignação em pagamento, eis que o devedor 

poderia valer-se do depósito judicial na ação executiva e discutir o valor 

da dívida por meio de embargos à execução.

Destarte, em cumprimento ao disposto no artigo 10 do Código de Processo 

Civil, intime-se a parte autora para manifestar-se sobre a carência de ação 

ante a ausência de interesse processual, em 15 (quinze) dias.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 11 de março de 2020.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 115047 Nr: 5562-76.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUI DIAS DA SILVA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÉDSON LEANDRO MARTIGNAGO, VILMAR 

MARTIGNAGO - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÉO NUNES - OAB:MT 5999-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 5562-76.2012.811.0037 (Código 115047)

Ação de Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Rui Dias da Silva - EPP

Executados: Edson Leandro Martignago e Vilmar Martignago - Espólio

Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por Rui Dias 

da Silva - EPP em face de Edson Leandro Martignago e Vilmar Martignago - 

Espólio, todos qualificados nos autos em epígrafe.

 No decorrer do trâmite processual, as partes transigiram (fls.74/75).

Formalizados os autos, vieram para deliberação.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

Traduzindo o procedimento composição sobre direitos passíveis de 

transação HOMOLOGO O ACORDO formulado entre as partes, com fulcro 

no artigo 200, caput, do Código de Processo Civil.

Destarte, suspendo o curso processual, com fulcro no artigo 922 do 

Código de Processo Civil, para que o devedor cumpra voluntariamente a 

obrigação. Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 11 de março de 2020.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 118007 Nr: 350-40.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROINDUSTRIAL QUERÊNCIA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO DIOMAR WERNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Almir Lopes de Araujo Júnior - 

OAB:MT 4102

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ari Rodrigues - 

OAB:MT/12990

 Processo nº 350-40.2013.811.0037 (Código nº 118007)

Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial

Exequente: Agroindustrial Querência Ltda. - ME

Executado: Renato Diomar Werner

 Vistos etc.

 Tendo em vista as informações (fls.147), aguarde-se o julgamento das 

ações correlatas, devendo a serventia, periodicamente, acompanhar 

eventual decisão, com subsequente conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 11 de março de 2020.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 119420 Nr: 1825-31.2013.811.0037

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL MATO 

GROSSO LTDA - ME, MARCOS VEZINTAINER, MARCIEL VEZINTAINER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A/MT, MARIA AMÉLIA CASSIANA 

MASTROROSA VIANNA - OAB:PR/ 27.109, MARILSON MENDES 

RIBEIRO - OAB:16108/MT, RAFAELLA ALT DE OLIVEIRA - 

OAB:15973/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO MACEDO SÃO 

PEDRO (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 Processo nº 1825-31.2013.811.0037 (Código 119420)

Ação Ordinária de Cobrança

 Requerente: Banco do Brasil S/A

 Requeridos: Indústria e Comércio Têxtil Mato Grosso Ltda. ME e Outros

Vistos etc.

 Autorizo a pesquisa de endereço mediante acesso aos sistemas 

disponibilizados por convênio (fls.136).

Exitosa a pesquisa de endereço, intime-se na forma da lei. Frustrada a 

tentativa de localização pessoal, intime-se por edital (CPC, art.513, §2º, 

IV).

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 11 de março de 2020.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 132051 Nr: 4436-20.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLANT DEFENDER TECNOLOGIA AGRICOLA 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO PAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL MESQUITA - 

OAB:193.189 SP, RODRIGO QUINTINO PONTES - OAB:SP 274.196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo de adicional. Certifico ainda que 

nesta data o advogado da parte autora/exequente fica INTIMADO para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 145081 Nr: 2099-24.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLANDA VIEIRA ANDRADE, FERNANDO VIEIRA 

MERENDA DE ANDRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAETTO VEÍCULOS LTDA - PRIMAVERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA DO CARMO VIANA - 

OAB:MT 16.184, WELYDA CRISTINA DE CARVALHO - OAB:OAB-MT 

15.092

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CINTRA FARIAS - 

OAB:MT 11002-B

 Processo nº 2099-24.2015.811.0037 (Código 145081)

Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais com Lucros Cessantes

Requerentes: Olanda Vieira Andrade e Fernando Vieira Merenda de 

Andrade

Requerida: Paetto Veículos Ltda. Primavera

Vistos etc.

Trata-se de Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais com Lucros 

Cessantes proposta por Olanda Vieira Andrade e Fernando Vieira 

Merenda de Andrade em face de Paetto Veículos Ltda. Primavera, todos 

qualificados nos autos em epígrafe.

Antes da prolação da sentença, as partes transigiram, requerendo a 

homologação do acordo (fls.82/84).

 Formalizados os autos, vieram para deliberação.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

Traduzindo o procedimento composição sobre direitos passíveis de 

transação HOMOLOGO O ACORDO formulado entre as partes, com fulcro 

no artigo 200, caput, do Código de Processo Civil.

Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 
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MÉRITO, nos termos do artigo 487, III, ‘b’, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.

P.R.I.C.

Primavera do Leste (MT), 11 de março de 2020.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 780 Nr: 218-71.1999.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM-EXPORTADORA E IMPORTADORA S/A, SCHMIDEL 

E ASSOCIADOS - ADVOCACIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE NILSON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504/MT, IREVALDO GUTIERREZ GIMENES - OAB:MT 5.013-A, 

JOÃO ROBERTO HATCH DE MEDEIROS - OAB:MT 3.490

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRED HENRIQUE SILVA 

GADONSKI - OAB:6927/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar o depósito da diligência, para expedição de mandado de 

penhora, avaliação e intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 5324 Nr: 877-17.1998.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Devanir Reiche, Joana Reiche, PEDRO REICHE 

NETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:MT/4729-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIR MIGUEL BERTICELLI 

- OAB:MT 8239-B

 Processo nº 877-17.1998.811.0037 (Código nº 5324)

Cumprimento de Sentença

 Exequente: Banco Itaú S/A

Executados: Devanir Reiche e Outros

Vistos etc.

Cumpra-se integralmente a determinação judicial derradeira, em relação 

aos executados Devanir Reiche e Joana Reiche.

 Sem prejuízo da diligência, intimem-se os executados por intermédio do 

causídico regularmente constituído nos autos dos embargos à execução.

Às providências.

Primavera do Leste (MT), 13 de março de 2020.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55266 Nr: 2874-83.2008.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LM, MBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARISA SALVAJOLI 

GUILHERME - OAB:MT 10.774-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado o 

advogado da parte autora para que saiba que o feito foi desarquivado 

conforme pedido retro, bem como que os autos encontram-se disponíveis 

para vista pelo prazo de 05(cinco) dias, nos termos do artigo 599 da 

CNGC/MT. Fica advertido o advogado de que, nada sendo requerido no 

prazo indicado, o processo voltará ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 67667 Nr: 7548-70.2009.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICHARD GAERTNER, COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSÃO DO MEDIO LESTE DE MATO GROSSO - SICOOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADOLFO HERBERTS, LEOCÁDIA BENDER 

HERBERTS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA - 

OAB:MT/13.733, EUDSON ROSA DA SILVA - OAB:14165/MT, PAULO 

HENRIQUE DE SOUZA - OAB:15285 MT, RAUL ANTUNES MACEDO - 

OAB:MT 15.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 7548-70.2009.811.0037 (Código 67667)

Ação de Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente

Exequente: Richard Gaertner

 Executados: Adolfo Herberts e Leocádia Bender Herberts

Vistos etc.

Anote-se para instauração oportuna do concurso de credores.

Autorizo a pesquisa de endereço mediante acesso aos sistemas 

disponibilizados por convênio e subsequente intimação dos credores 

indicados (fls.165).

Ato contínuo, datando a última avaliação de mais de nove anos 

(janeiro/2011), avalie-se novamente o bem, no prazo de 10 (dez) dias, 

ciente o oficial de justiça de que o ato constará de vistoria e laudo, 

devendo, em qualquer hipótese, especificar: I - os bens, com as suas 

características, e o estado em que se encontram; II - o valor dos bens 

(CPC, art.872). Apresentado o laudo, intimem-se as partes para 

manifestação, facultando-lhes impugnação fundamentada, em 15 (quinze) 

dias, sob pena de não conhecimento.

Realizadas a penhora e a avaliação, o juiz dará início aos atos de 

expropriação dos bens (CPC, art.875). Em cumprimento ao disposto no 

artigo 1.058 da CNGC, intime-se o credor para que se manifeste sobre os 

meios que pretende sejam utilizados: I – adjudicação; II – alienação por 

iniciativa própria; III – alienação por meio de corretor credenciado perante a 

autoridade judiciária; IV – alienação em hasta pública; V – alienação por 

meio de leiloeiro público, via “web” ou presencial; VI – usufruto de bem 

móvel ou imóvel.

Sem embargo da providência, requisitem-se, desde já, as certidões 

mencionadas no artigo 1.083 da CNGC.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 13 de março de 2020.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 107893 Nr: 7036-19.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO BRESCOVICI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO DI LORETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO BRESCOVICI - 

OAB:11280-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 7036-19.2011.811.0037 (Código 107893)

Ação de Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Gilberto Brescovisci

Executado: Renato Di Loreto

Vistos etc.

 Em cumprimento ao disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, 

intime-se a parte exequente para manifestar-se sobre a configuração da 

prescrição intercorrente, em 15 (quinze) dias.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 12 de março de 2020.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 113071 Nr: 3685-04.2012.811.0037
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIO LÚCIO BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURACI LIMA DOS SANTOS, SOLANGE 

FRANCISCA DE SOUZA, ADENI DOS SANTOS SILVA, D. J. MECÂNICA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO MENEZES - OAB:MT 

13.322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ALVES CAMPOS - 

OAB:MT 14762

 Processo nº 3685-04.2012.811.0037 (Código nº 113071)

Ação de Execução por Quantia Certa com base em Título Extrajudicial

Exequente: Márcio Lúcio Barbosa

Executados: Juraci Lima dos Santos e Outros

Vistos etc.

Certifique-se quanto a efetiva intimação da parte executada quanto a 

constrição bancária. Inexistindo impugnação, autorizo, desde já, a 

expedição de alvará, na forma postulada (fls.174).

Indefiro o pedido de penhora, uma vez que consta na Av. 07 R.04 

M.11.749 a consolidação de propriedade em nome da Caixa Econômica 

Federal em 20/08/2018.

Intime-se a parte exequente para indicar bens passíveis de penhora em 15 

(quinze) dias, sob pena de suspensão do curso processual da execução, 

nos moldes do artigo 921, III e §1º, do Código de Processo Civil.

 Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 13 de março de 2020.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 119924 Nr: 2377-93.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOLMIR GUADAGNIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19.081-A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16691-A/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carla Daniela Isbrecht - OAB: 

25.907/MT

 Processo nº 2377-93.2013.811.0037 (Código nº 119924)

Ação Ordinária de Cobrança

Requerente: Banco do Brasil S/A

Requerido: Volmir Guadagnin

Vistos etc.

Intime-se a União, consoante o postulado (fls.181), para manifestação em 

15 (quinze) dias.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 13 de março de 2020.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 123948 Nr: 6515-06.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE "PRIMACREDI"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GONSALVES DE SOUZA E FARIAS LTDA, 

Adelar Koelzer Appelt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA AIRES DE MELO 

NICOLINO - OAB:OAB/MT 17.058, EDERSON SANTOS NEVES - 

OAB:OAB/MT 18.174, GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - 

OAB:OAB/MT 11.436, KAROLINE SZATKOWSKI POLATO - OAB:MT 

14618, LEONARDO COSTA NICOLINO - OAB:OAB/MT 12.900, Paula 

Vanessa Damaren Santos - OAB:24958/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 6515-06.2013.811.0037 (Código 123948)

Ação de Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Cooperativa de Crédito Rural de Primavera do Leste

 Executados: Gonsalves de Souza e Farias Ltda. e Outro

Vistos etc.

 Intime-se a parte executada sobre a constrição bancária.

Depreque-se a penhora e avaliação dos veículos indicados, com prazo de 

30 (trinta) dias para cumprimento, ciente o oficial de justiça de que o ato 

constará de vistoria e laudo, devendo, em qualquer hipótese, especificar: I 

- os bens, com as suas características, e o estado em que se encontram; 

II - o valor dos bens (CPC, art.872).

Penhore-se o imóvel objeto da matrícula nº 8.497 (fls.137), na forma do 

artigo 845, §1º, do Código de Processo Civil, intimando o executado (CPC, 

art.841) e respectivo cônjuge (CPC, art.842), na forma da lei. Intime-se a 

parte exequente para cumprir o disposto no artigo 799, I, do Código de 

Processo Civil.

Ato contínuo, avalie-se o imóvel, ciente o oficial de justiça de que o ato 

constará de vistoria e laudo, devendo, em qualquer hipótese, especificar: I 

- os bens, com as suas características, e o estado em que se encontram; 

II - o valor dos bens (CPC, art.872). Apresentado o laudo, intimem-se as 

partes para manifestação, facultando-lhes impugnação fundamentada, 

sob pena de não conhecimento, em 15 (quinze) dias.

 Realizadas a penhora e a avaliação, o juiz dará início aos atos de 

expropriação dos bens (CPC, art.875).

Concluídas as diligências, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 13 de março de 2020.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 157126 Nr: 7699-26.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Agostini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENTIL SILVESTRINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WENDELL OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:MT/ 14394

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA AIRES DE MELO 

NICOLINO - OAB:OAB/MT 17.058, EDERSON SANTOS NEVES - 

OAB:OAB/MT 18.174, GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - 

OAB:OAB/MT 11.436, LEONARDO COSTA NICOLINO - OAB:OAB/MT 

12.900

 Processo nº 7699-26.2015.811.0037 (Código 157126)

Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais

Requerente: Francisco Agostini

 Requerido: Gentil Silvestrini

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais proposta 

por Francisco Agostini em face de Gentil Silvestrini, ambos qualificados 

nos autos em epígrafe.

 Revogado o benefício da gratuidade da justiça (fls.127v) instada a 

recolher as custas processuais, sob pena de cancelamento da 

distribuição, a parte autora quedou-se inerte, não promovendo a diligência 

que lhe competia, consoante certidão inclusa (fls.129).

 Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

 É A SÍNTESE. FUNDAMENTO. DECIDO.

 Não efetuado o recolhimento das custas, determino o cancelamento da 

distribuição, nos moldes do artigo 290 do Código de Processo Civil e 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro 

no artigo 485, X, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 85, §2º, do Código de 

Processo Civil.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.

P.R.I.C.

Primavera do Leste (MT), 13 de março de 2020.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 175853 Nr: 8450-76.2016.811.0037
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 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAIR PIOVEZAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002/MS, EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT 13431-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 8450-76.2016.811.0037 (Código 175853)

Ação Monitória

Requerente: Itaú Unibanco S/A

Requerido: Altair Piovesan

Vistos etc.

Trata-se de Ação Monitória proposta por Itaú Unibanco S/A em face de 

Altair Piovesan, ambos qualificados nos autos em epígrafe.

 No decorrer do trâmite processual, as partes transigiram (fls.61/64), 

requerendo a homologação do acordo e decorrente suspensão 

processual, até o integral cumprimento da transação.

Formalizados os autos, vieram para deliberação.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

Traduzindo o procedimento composição sobre direitos passíveis de 

transação HOMOLOGO O ACORDO formulado entre as partes, com fulcro 

no artigo 200, caput, do Código de Processo Civil.

Destarte, suspendo o curso processual, com fulcro no artigo 922 do 

Código de Processo Civil, para que o devedor cumpra voluntariamente a 

obrigação.

 Considerando que o prazo para adimplemento já transcorreu, intimem-se 

as partes para prestarem informação quanto ao integral adimplemento da 

obrigação, em 10 (dez) dias, sob pena de reputar-se cumprido o acordo, 

com a consequente extinção processual.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 13 de março de 2020.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118535 Nr: 895-13.2013.811.0037

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INGRIDI NAIARA ROCHA NUNES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:MT 21.051/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:OAB/DF 24.214, JOSE ALBERTO COUTO MACIEL - OAB:513/DF, 

MIRIAM GONÇALVES BARBOSA - OAB:11795/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): atualmente em local incerto e não sabido 

atualmente em local incerto e não sabido atualmente em local incerto e não 

sabido atualmente em local incerto e não sabido atualmente em local 

incerto e não sabido atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 559,84 (Quinhentos e cinquenta e nove reais e 

oitenta e quatro centavos), no prazo de 5 dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de Inscrição na Divida Ativa.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Angela Borges de 

Oliveira, digitei.

Primavera do Leste, 13 de março de 2020

Angela Borges de Oliveira Escrevente Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 58423 Nr: 6067-09.2008.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEI LUIZ BARBIERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO CESAR CREMA - 

OAB:3873/MT, MÁRIO CREMA - OAB:MT 3873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 6067-09.2008.811.0037 (Código 58423)

Cumprimento de Sentença

Exequente: Vanderlei Luiz Barbieri

Executado: Energisa - Centrais Elétricas Matogrossenses

Vistos etc.

A intimação deve ser pessoal. Renove-se o ato.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 13 de março de 2020.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 70952 Nr: 3266-52.2010.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOCIEDADE MANTENEDORA DE ENSINO E CULTURA DE 

PRIMAVERA DO LESTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSTA OLIVEIRA & OLIVEIRA MATOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE MAGALHÃES 

FERNANDES - OAB:18804/O, DANIELA CABETTE DE ANDRADE - 

OAB:9889-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3266-52.2010.811.0037 (Código 70952)

Cumprimento de Sentença

 Exequente: Unic Educacional

Executado: Costa e Oliveira & Oliveira Matos Ltda.

Vistos etc.

 Em cumprimento ao disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, 

intime-se a parte exequente para manifestar-se sobre a configuração da 

prescrição intercorrente, em 15 (quinze) dias.

Expirado o prazo, conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 13 de março de 2020.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 143903 Nr: 1577-94.2015.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TURCATO & FROTA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, J DE SANTANA 

JUNIOR E CIA LTDA- EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO SORIANO WOLFF - 

OAB:MT 11900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 Processo nº 1577-94.2015.811.0037 (Código 143903)

Cumprimento de Sentença

Exequente: Turcato & Frota Ltda.

Executado: Banco Bradesco S/A e Outro

Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposta por Turcato & Frota Ltda. 

em face de Banco Bradesco S/A e Outro, ambos qualificados nos autos 

em epígrafe.

No decorrer do trâmite processual, a parte autora, embora intimada, 

permaneceu inerte (fls.76/81). Destarte, por não promover os atos e 

diligências que lhe competiam, a parte autora abandonou a causa, 

ocasionando a paralisação do feito por mais de 30 (trinta) dias.

Formalizados os autos, vieram para deliberação.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

Isso posto, tendo em vista a desídia processual da parte autora, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 

485, III, do Código de Processo Civil.
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Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.

P.R.I.C.

Primavera do Leste (MT), 13 de março de 2020.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 239938 Nr: 950-17.2020.811.0037

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULINERE GOULART BENTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SISTEMA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAÍNA MARIA TOMADON 

ROMAGNOLI - OAB:MT 9373

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, DEFIRO o pedido liminar e determino a suspensão das medidas 

constritivas incidentes sobre os grãos (soja/milho/algodão) provenientes 

da safra 2019/2020, plantada na Fazenda Atlântica, com imediata 

suspensão do cumprimento da carta precatória, mediante comunicação 

eletrônica ao Juízo Deprecado.Nos termos do artigo 679 do Código de 

Processo Civil, os embargos seguirão o procedimento comum.Remetam-se 

os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania para 

designação de audiência de conciliação ou mediação, conforme a 

hipótese, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citada 

a parte ré com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência.Cite-se a parte 

ré para comparecer à audiência designada, com a advertência expressa 

de que o prazo para contestar será contado nos moldes do artigo 335 do 

Código de Processo Civil, bem como que, se não contestar a ação, caso 

não haja composição, será considerada revel e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela autora (CPC, 

art.344).Nos moldes do artigo 334, §4º, I, do Código de Processo Civil, a 

audiência de conciliação ou mediação não será realizada se ambas as 

partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição 

consensual.No ato da intimação as partes devem ser advertidas que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, 

§8º).As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (CPC, art.334, §9º).Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.Primavera do Leste (MT), 12 de março de 

2020.Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107031 Nr: 6126-89.2011.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COSME PEREIRA DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO PIEPER 

ESPINOLA - OAB:OAB/MT 15.999-B, FRED HENRIQUE SILVA GADONSKI 

- OAB:6927/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:MS 11.640, DAL BOSCO ADVOGADOS - 

OAB:OAB/RS 1.405, ELÍSIA HELENA DE MELO MARTINI - OAB:RN 1853, 

GUSTAVO DAL BOSCO - OAB:OAB/MT 18673-A, HENRIQUE JOSÉ 

PARADA SIMÃO - OAB:221386, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MT 9.708-A, PATRICIA FREYER - OAB:OAB/SP 348.302

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): atualmente em local incerto e não sabido 

atualmente em local incerto e não sabido atualmente em local incerto e não 

sabido atualmente em local incerto e não sabido atualmente em local 

incerto e não sabido atualmente em local incerto e não sabido atualmente 

em local incerto e não sabido atualmente em local incerto e não sabido 

atualmente em local incerto e não sabido atualmente em local incerto e não 

sabido atualmente em local incerto e não sabido atualmente em local 

incerto e não sabido atualmente em local incerto e não sabido atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos), no prazo de 5 dias, contados da expiração do prazo do deste 

edital, sob pena de Inscrição na Divida Ativa.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Angela Borges de 

Oliveira, digitei.

Primavera do Leste, 13 de março de 2020

Angela Borges de Oliveira Escrevente Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 173398 Nr: 6996-61.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLANGE PEREIRA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SILVA - OAB:MT/ 

20.957-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:OAB/MT 8506-A

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): atualmente em local incerto e não sabido 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 563,45 (Quinhentos e sessenta e tres reais e 

quarenta e cinco centavos), no prazo de 5 dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de Inscrição na Divida Ativa.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Angela Borges de 

Oliveira, digitei.

Primavera do Leste, 13 de março de 2020

Angela Borges de Oliveira Escrevente Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57045 Nr: 4856-35.2008.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CARMO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO AYMORÉ CRÉDITO E 

FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORIVAL ROSSATO JUNIOR - 

OAB:10933-A/MT, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - OAB:OABMT/7.619, 

TRAJANO CAMARGO DOS SANTOS - OAB:9171-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MT 9.708-A

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): atualmente em local incerto e não sabido 

atualmente em local incerto e não sabido atualmente em local incerto e não 

sabido atualmente em local incerto e não sabido atualmente em local 

incerto e não sabido atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 7.385,76 (Sete mil e trezentos e oitenta e cinco 

reais e setenta e seis centavos), no prazo de 5 dias, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de Inscrição na Divida Ativa.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Angela Borges de 

Oliveira, digitei.

Primavera do Leste, 13 de março de 2020

Angela Borges de Oliveira Escrevente Autorizado art. 1.205/CNGC
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 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100163 Nr: 7976-18.2010.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO JACOBI DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA REGINA BITENCOURT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO DE CUNTO 

MONTENEGRO - OAB:11903-A, MAURÍCIO RIBAS - OAB:15.772

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELLY REGINA PAVANI 

VULPINI - OAB:23271

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MIRANDA DE 

OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 7976-18.2010.811.0037, 

Protocolo 100163, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002086-37.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MERCEDES APARECIDA VERAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AVELINE GAIL CALIXTO OAB - MT13476/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARNO KREBS (EXECUTADO)

ALISON KREBS (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento nº. 54/2007- CGJ, 

impulsiono os presentes autos para que a parte AUTORA seja intimada 

para, no prazo de 05(cinco) dias, indicar os dados bancários (nome e 

CPF/CNPJ, nome e número do banco, número de conta, agência, se é 

conta corrente ou poupança, CPF do advogado), para fins de 

transferência de valores.

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1001306-92.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CHS AGRONEGOCIO - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO DA COSTA ARAUJO OAB - GO30829 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVARISTO TAGLIARI NETO (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIA ROSSETTO THEODORO OAB - MT0011675A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar os advogados da 

parte requerente para querendo, apresentar contrarrazões aos embargos 

de declaração, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001525-13.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DELATORRE COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1 0 0 1 5 2 5 - 1 3 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 3 7 .  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: DELATORRE 

COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME Vistos. Em análise aos autos, verifico 

que autor informa, no Id nº 21747943, que obteve êxito na apreensão do 

veículo, porém não junta nenhum documento que comprove tal alegação, 

sendo que a certidão que consta nos autos é negativa. Assim, intime-se a 

parte requerente para que, no prazo de 10 (dez) dias, colecione nos autos 

documentos comprobatórios, como auto de busca e apreensão do veículo, 

check list e as devidas informações referente a apreensão. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 12 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005787-06.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYARA CRISTINA SALLE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTINA DREYER OAB - MT0009520A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005787-06.2017.8.11.0037 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: MAYARA CRISTINA SALLE Vistos. 

Intime-se a parte requerida para se manifestar quanto ao pedido de 

julgamento antecipado da lide (Id nº 19934980), no prazo 05 (cinco) dias. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestações, concluso para análise. 

Certifique-se o necessário. Intimem-se Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Primavera do Leste/MT, 12 de março de 2.020. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001924-71.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS DA SILVA (REU)

FABIO JUNIOR STRAPASSON (REU)

PANIFICADORA ATACADO E VAREJO CATARINENSE LTDA (REU)

MARCOS RIBEIRO (REU)

 

Nos termos da legislação vigente ,impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para se manifestar sobre o documento de ID 

30157461no prazo de 15( quinze) dias .

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001290-75.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NATIELE SALINAS MORALES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1001290-75.2019.8.11.0037. AUTOR(A): NATIELE SALINAS MORALES 

RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) ajuizada por 

NATIELE SALINAS MORALES em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA, devidamente qualificados nos autos. No ID nº 

18709355, foi determinada a intimação da parte requerente para emendar 

a inicial, a fim de apresentar o comprovante do protocolo do requerimento 

administrativo. É o relato do necessário. Fundamento e decido. Analisando 

os autos, denota-se que foi oportunizado a parte requerente emendar a 

inicial, a fim de que preenchesse os requisitos exigidos para sua 

admissibilidade. Contudo, referida determinação não foi atendida, vez que 

a decisão de emenda a inicial foi no sentido de que a parte requerente 

realizasse o pedido administrativo e comprovasse o recebimento pela 

Seguradora. Assim, faltando um dos pressupostos processuais e não 

sendo sanado pela emenda a inicial, de acordo com o artigo 321 do Código 

de Processo Civil, o indeferimento da ação é medida que se impõe. 

Vejamos: Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche 

os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e 
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irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará 

que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, 

indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial. Ante o exposto, em conformidade como o disposto no artigo 

321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, INDEFIRO a petição 

inicial e, consequentemente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 485, I, do mesmo códex. Sem 

custas e honorários. Certificado o trânsito em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo definitivo, com as cautelas de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 12 de março de 2.020. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000550-20.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GABRYEL SALES BACCHINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA AVELAR CANHIZARES OAB - MT16312-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3ª VARA 1000550-20.2019.8.11.0037 GABRYEL 

SALES BACCHINI PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por GABRYEL SALES 

BACCHINI em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, 

ambos devidamente qualificados nos autos. No ID nº 30027001, a parte 

requerida procedeu com a quitação do débito. No ID nº 30114907, a parte 

autora requer a expedição de alvará para levantamento dos valores. É a 

síntese do relatório. Fundamento e decido. Analisando os autos, verifico 

que houve o cumprimento da obrigação objeto desta demanda. Com efeito, 

o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de extinção da 

execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos autos, in verbis, 

qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação. Ante o exposto, 

JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A AÇÃO, com fundamento no artigo 

924, II, do Código de Processo Civil. Após certificado o trânsito em julgado, 

expeça-se alvará para levantamento dos valores depositados em favor da 

parte autora, conforme requerido (ID nº 30114907). Em seguida, nada mais 

sendo requerido arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de 

estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 12 de março de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008311-39.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NELIANA PEREIRA DE SOUZA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1008311-39.2018.8.11.0037. AUTOR(A): NELIANA PEREIRA DE SOUZA 

SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. 

Primeiramente, consigno que a preclusão ocorrerá quando a parte 

devidamente intimada pessoalmente para a perícia médica não justificar a 

sua ausência. Nesse sentido: APELAÇÃO - SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT - PROVA PERICIAL – PRECLUSÃO – INOCORRÊNCIA – ENDEREÇO 

ATUALIZADO CARREADO AOS AUTOS - RECURSO PROVIDO. Autora que 

não compareceu à PERÍCIA designada. Mudança de endereço comunicada 

posteriormente, em que pese seu patrono ter sido devidamente intimado. 

Intimação pessoal da parte não realizada. PRECLUSÃO afastada. 

Redesignação da PERÍCIA que consistente em exame médico. Ato 

personalíssimo. Decisão reformada – Recurso provido. (TJ-SP - AI: 

20923331520158260000 SP 2092333-15.2015.8.26.0000, Relator: Ana 

Catarina Strauch, Data de Julgamento: 14/07/2015, 27ª Câmara de Direito 

P r i v a d o ,  D a t a  d e  P u b l i c a ç ã o :  2 3 / 0 7 / 2 0 1 5 )  ( N . U 

0004458-29.2014.8.11.0021, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/05/2018, 

Publicado no DJE 11/05/2018). No presente caso, embora a parte autora 

não tenha comparecido na perícia por duas vezes, constato que não 

houve a intimação pessoal da parte requerente para comparecer ao ato, 

conforme correspondências devolvidas (Id nº 25785852, 26006869 e 

26231730). Assim, intime-se o advogado da parte requerente para, no 

prazo de 10 (dez) dias, informar o atual endereço da parte autora. Sem 

prejuízo, intime-se o perito para designar nova data para a realização da 

perícia, devendo a parte autora ser intimada pessoalmente no endereço 

indicado. Intimem-se Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 13 de março de 2.020. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000010-69.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARESSA FERREIRA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000010-69.2019.8.11.0037. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: MARESSA FERREIRA DE OLIVEIRA 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizado por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A contra MARESSA FERREIRA DE 

OLIVEIRA, ambos qualificados. Recebida a inicial, foi deferido o pedido 

liminar, determinando a busca e apreensão do bem (Id nº 17551271). O 

veículo foi apreendido, conforme documentos de (Id nº 17721018). Nos Ids 

nº 17844726/17844734, a parte requerida junta aos autos comprovantes 

de pagamento do débito e requer a restituição do veículo, reconhecendo, 

assim, o pedido inicial. No Id nº 18205945, foi aportada contestação, 

requerendo perícia contábil, afim de verificar a amortização dos juros 

cobrados, bem como requer a condenação da parte requerente em custas 

e honorários advocatícios. No Id nº 18702269, impugnação à contestação. 

É o breve relato. Fundamento e decido. Inicialmente, analisando os autos, 

constata-se que, conforme a guia de depósito judicial apresentada (nº 

17844726/17844734), a parte requerida efetuou o pagamento das 

parcelas vencidas e vincendas, com os acréscimos contratuais, custas e 

os honorários arbitrados, não havendo que se cogitar do pagamento 

apenas das vencidas. Conforme redação atribuída pela Lei nº 10.931/2004 

ao art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, o devedor poderá pagar, em 05 

(cinco) dias, a integralidade da dívida pendente, devendo incluir-se tanto 

as prestações vencidas quanto aquelas que se venceram 

antecipadamente. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO - PURGAÇÃO DA MORA - RESTITUIÇÃO DO 

VEÍCULO APREENDIDO - NECESSIDADE DE QUITAÇÃO INTEGRAL DO 

SALDO DEVEDOR. - Para haver a purga da mora, é necessário que a 

parte interessada deposite o valor integral do débito e não somente as 

parcelas vencidas. - O § 1º, do artigo 3º, do Decreto-Lei 911/69, 

recentemente alterado pela Lei 13.043, de 14 de novembro de 2014, 

dispõe, claramente, que: "o devedor fiduciante poderá pagar a 

integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário na inicial", que, por óbvio, compreende as prestações 

vencidas e as vincendas, com os acréscimos contratuais, custas e os 

honorários arbitrados, não havendo que se cogitar do pagamento apenas 

das vencidas. (TJ-MG - AI: 10000160065850001 MG, Relator: Juliana 

Campos Horta, Data de Julgamento: 16/05/0016, Câmaras Cíveis / 12ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/05/2016). Ainda, verifico que no 

Id nº 18098548 foi juntado o termo de restituição do veículo apreendido. 

Quanto aos pedidos formulados em sede de contestação, deixo de 

apreciar, tendo em vista que as alegações aventadas devem ser 

discutidas em ação própria, vez que é incabível na presente demanda, a 

discussão a respeito da legalidade ou abusividade dos valores cobrados, 

considerando que a finalidade da busca e apreensão é propiciar de forma 

célere a devolução do automóvel ao credor fiduciário, assim, inviável a 
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revisão de cláusulas contratuais. Neste sentido, cita-se jurisprudência: 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – Ação de busca e apreensão julgada 

procedente – Apelante que se insurge contra a procedência da ação, 

insistindo na tese de que a prática de juros sobrepostos contraria a 

Súmula nº. 121 do STF e constitui anatocismo – Gratuidade concedida – 

Defesa de mérito que ataca cláusulas contratuais e os encargos da mora, 

buscando a revisão do contrato – Natureza da causa que não admite 

discussão de tal matéria – Hipótese, ademais, de rejeição das teses 

apresentadas em defesa – Taxa de juros indicada expressamente no 

contrato – Ausência de ilegalidade – Capitalização de juros com 

periodicidade inferior a um ano – Possibilidade, nos termos da Súmula 539 

do C. STJ – Previsão contratual de aplicação de taxa de remuneração, 

juros moratórios, multa e despesas de cobrança administrativa e judicial, 

substituindo a cobrança dos encargos remuneratórios, não se 

vislumbrando qualquer irregularidade – Emenda Constitucional nº 40/2003 

que revogou expressamente o parágrafo 3º do artigo 192 da Carta Magna, 

de forma que o dispositivo que limitava a taxa de juros a 12% ao ano, 

inclusive pelas instituições financeiras, foi excluído do ordenamento 

jurídico brasileiro – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor que 

não altera as conclusões acima expostas – Sentença mantida pelos seus 

próprios e jurídicos fundamentos – Verba honorária majorada, na forma do 

artigo 85, parágrafo 11º, do Código de Processo Civil – Recurso 

desprov ido .  (TJ -SP  -  AC :  00099963920088260132  SP 

0009996-39.2008.8.26.0132, Relator: José Augusto Genofre Martins, Data 

de Julgamento: 28/05/2019, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 28/05/2019) (grifo nosso). ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM 

MÓVEL – Ação de busca e apreensão – Devedor inadimplente, mora não 

purgada – Necessidade do pagamento integral da dívida, inclusive as 

parcelas vincendas e encargos – Anterior posicionamento revisto, em 

atenção ao resultado do julgamento do Recurso Especial Representativo 

de Controvérsia n.º 1.418.593/MS, que impõe a necessidade do 

pagamento da integralidade da dívida no prazo de cinco dias após a 

execução da liminar – Propriedade e posse plena do bem que se 

consolidam no patrimônio do credor fiduciário cinco dias após executada a 

liminar – Exegese do art. 3º, § 1º, do Decreto-lei nº 911/69 – Ação julgada 

procedente, para consolidar a posse e propriedade do veículo objeto da 

lide nas mãos do credor – Descabimento de discussão acerca de 

cláusulas contratuais – Sentença mantida - Recurso improvido. (TJ-SP - 

AC: 10004053820198260136 SP 1000405-38.2019.8.26.0136, Relator: 

José Augusto Genofre Martins, Data de Julgamento: 23/09/2019, 31ª 

Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/09/2019) (grifo nosso). 

Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, III, a, do Código de Processo Civil, para HOMOLOGAR O 

RECONHECIMENTO DO PEDIDO INICIAL. Custas e honorários pagos pela 

parte requerida. Certificado o trânsito em julgado, expeça-se o alvará 

judicial eletrônico dos valores depositados no Ids nº 17844726/17844734, 

conforme os dados bancários no Id nº 26286924, nos termos do artigo 

450 da CNGC Judicial. Publicada e registrada a presente sentença pelo 

Sistema do PJE. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Primavera do Leste/MT, 12 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000565-23.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERICSON BRANDAO MARIANO (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente ,impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para dar prosseguimento ao feito no prazo de 15( 

quinze) dias .

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005553-24.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AGROPECUARIA IPE LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DORACIO MENDES OAB - SP136709 (ADVOGADO(A))

MAURICIO DORACIO MENDES OAB - SP133066 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

AMANDA CARINA UEHARA PAULA OAB - MT21387-B (ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente ,impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar as partes para requererem o que de direito no prazo de 15( 

quinze) dias .

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005635-55.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IONETE PEREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH OAB - MT14932/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THARLE MARMETT SANTOS (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente ,impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para requerer o que de direito no prazo de 15( 

quinze) dias .

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000010-69.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARESSA FERREIRA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000010-69.2019.8.11.0037. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: MARESSA FERREIRA DE OLIVEIRA 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizado por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A contra MARESSA FERREIRA DE 

OLIVEIRA, ambos qualificados. Recebida a inicial, foi deferido o pedido 

liminar, determinando a busca e apreensão do bem (Id nº 17551271). O 

veículo foi apreendido, conforme documentos de Id nº 17721018. Nos Ids 

nº 17844726/17844734, a parte requerida junta aos autos comprovantes 

de pagamento do débito e requer a restituição do veículo, reconhecendo, 

assim, o pedido inicial. No Id nº 18205945, foi aportada contestação, 

requerendo perícia contábil, a fim de verificar a amortização dos juros 

cobrados, bem como requer a condenação da parte requerente em custas 

e honorários advocatícios. No Id nº 18702269, impugnação à contestação. 

É o breve relato. Fundamento e decido. Inicialmente, revogo a sentença 

anterior de Id nº 27926630, tendo em vista que houve o lançamento 

equivocado, devendo ser desconsiderada eventual publicação. 

Analisando os autos, constata-se que, conforme a guia de depósito 

judicial apresentada (nº 17844726/17844734), a parte requerida efetuou o 

pagamento das parcelas vencidas e vincendas, com os acréscimos 

contratuais, custas e os honorários arbitrados, não havendo que se 

cogitar do pagamento apenas das vencidas. Conforme redação atribuída 

pela Lei nº 10.931/2004 ao artigo 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, o 

devedor poderá pagar, em 05 (cinco) dias, a integralidade da dívida 

pendente, devendo incluir-se tanto as prestações vencidas quanto 

aquelas que se venceram antecipadamente. Neste sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PURGAÇÃO DA 

MORA - RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO - NECESSIDADE DE 

QUITAÇÃO INTEGRAL DO SALDO DEVEDOR. - Para haver a purga da 

mora, é necessário que a parte interessada deposite o valor integral do 

débito e não somente as parcelas vencidas. - O § 1º, do artigo 3º, do 

Decreto-Lei 911/69, recentemente alterado pela Lei 13.043, de 14 de 

novembro de 2014, dispõe, claramente, que: "o devedor fiduciante poderá 

pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados pelo credor fiduciário na inicial", que, por óbvio, compreende 

as prestações vencidas e as vincendas, com os acréscimos contratuais, 
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custas e os honorários arbitrados, não havendo que se cogitar do 

pagamento apenas das vencidas. (TJ-MG - AI: 10000160065850001 MG, 

Relator: Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 16/05/0016, Câmaras 

Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/05/2016). Ainda, 

verifico que, no Id nº 18098548, foi juntado o termo de restituição do 

veículo apreendido. Quanto aos pedidos formulados em sede de 

contestação, deixo de aprecia-los, tendo em vista que as alegações 

aventadas devem ser discutidas em ação própria, vez que é incabível na 

presente demanda a discussão a respeito da legalidade ou abusividade 

dos valores cobrados, considerando que a finalidade da busca e 

apreensão é propiciar de forma célere a devolução do automóvel ao 

credor fiduciário, assim, inviável a revisão de cláusulas contratuais. Neste 

sentido, cita-se jurisprudência: ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – Ação de busca 

e apreensão julgada procedente – Apelante que se insurge contra a 

procedência da ação, insistindo na tese de que a prática de juros 

sobrepostos contraria a Súmula nº. 121 do STF e constitui anatocismo – 

Gratuidade concedida – Defesa de mérito que ataca cláusulas contratuais 

e os encargos da mora, buscando a revisão do contrato – Natureza da 

causa que não admite discussão de tal matéria – Hipótese, ademais, de 

rejeição das teses apresentadas em defesa – Taxa de juros indicada 

expressamente no contrato – Ausência de ilegalidade – Capitalização de 

juros com periodicidade inferior a um ano – Possibilidade, nos termos da 

Súmula 539 do C. STJ – Previsão contratual de aplicação de taxa de 

remuneração, juros moratórios, multa e despesas de cobrança 

administrativa e judicial, substituindo a cobrança dos encargos 

remuneratórios, não se vislumbrando qualquer irregularidade – Emenda 

Constitucional nº 40/2003 que revogou expressamente o parágrafo 3º do 

artigo 192 da Carta Magna, de forma que o dispositivo que limitava a taxa 

de juros a 12% ao ano, inclusive pelas instituições financeiras, foi excluído 

do ordenamento jurídico brasileiro – Aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor que não altera as conclusões acima expostas – Sentença 

mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos – Verba honorária 

majorada, na forma do artigo 85, parágrafo 11º, do Código de Processo 

Civil – Recurso desprovido. (TJ-SP - AC: 00099963920088260132 SP 

0009996-39.2008.8.26.0132, Relator: José Augusto Genofre Martins, Data 

de Julgamento: 28/05/2019, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 28/05/2019) (grifo nosso). ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM 

MÓVEL – Ação de busca e apreensão – Devedor inadimplente, mora não 

purgada – Necessidade do pagamento integral da dívida, inclusive as 

parcelas vincendas e encargos – Anterior posicionamento revisto, em 

atenção ao resultado do julgamento do Recurso Especial Representativo 

de Controvérsia n.º 1.418.593/MS, que impõe a necessidade do 

pagamento da integralidade da dívida no prazo de cinco dias após a 

execução da liminar – Propriedade e posse plena do bem que se 

consolidam no patrimônio do credor fiduciário cinco dias após executada a 

liminar – Exegese do art. 3º, § 1º, do Decreto-lei nº 911/69 – Ação julgada 

procedente, para consolidar a posse e propriedade do veículo objeto da 

lide nas mãos do credor – Descabimento de discussão acerca de 

cláusulas contratuais – Sentença mantida - Recurso improvido. (TJ-SP - 

AC: 10004053820198260136 SP 1000405-38.2019.8.26.0136, Relator: 

José Augusto Genofre Martins, Data de Julgamento: 23/09/2019, 31ª 

Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/09/2019) (grifo nosso). 

Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, III, a, do Código de Processo Civil, para HOMOLOGAR O 

RECONHECIMENTO DO PEDIDO INICIAL. Custas e honorários pagos pela 

parte requerida. Certificado o trânsito em julgado, expeça-se o alvará 

judicial eletrônico dos valores depositados no Ids nº 17844726/17844734, 

conforme os dados bancários no Id nº 26286924, nos termos do artigo 

450 da CNGC Judicial. Publicada e registrada a presente sentença pelo 

Sistema do PJE. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Primavera do Leste/MT, 13 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007010-23.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS MIKA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY AMARAL DE ANDRADE OAB - MT24017-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HILARIO JOSE MOLINA (REU)

ALESSANDRA DE ANDRADE SANTOS MOLINA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIOGO LUIS BERTICELLI OAB - MT21675/O (ADVOGADO(A))

JEFFERSON LOPES DA SILVA OAB - MT23775/O-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  –  3 º  V A R A 

____________________________________________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

1007010-23.2019.8.11.0037 AUTOR(A): ELIAS MIKA REU: HILARIO JOSE 

MOLINA, ALESSANDRA DE ANDRADE SANTOS MOLINA Vistos. Trata-se 

de AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por ELIAS MIKA em face do HILARIO JOSE 

MOLINA e ALESSANDRA DE ANDRADE SANTOS MOLINA, ambos 

devidamente qualificados nos autos. No ID 29896208, a parte requerida 

informa o acordo entabulado entre as partes e pugna pela sua 

homologação e extinção do feito. É a síntese do relatório. Fundamento e 

decido. Analisando os autos, verifico que houve acordo judicial entre as 

partes litigantes, devidamente representadas por seus procuradores, as 

quais estabelecem parâmetros para a resolução completa do objeto 

jurídico perseguido nestes autos, razão pela qual pugnam pela 

homologação do acordo e, em consequência, requerem a extinção do 

feito. Assim sendo, como as partes apresentaram ao juízo solução 

pacificadora para o litígio e sendo direito transigível, devida é a 

homologação por ato judicial. Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, 

o acordo entabulado no ID 29896208, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, inclusive a constituição de título judicial para fins 

executivos, se for o caso, fazendo seus termos parte integrante desta 

sentença, e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de 

Processo Civil. Custas e honorários advocatícios nos termos do acordo. 

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 13 de março de 2020. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001562-06.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KARINA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME (EXECUTADO)

CARLA ELIANE KESSLER DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001562-06.2018.8.11.0037. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S/A EXECUTADO: KARINA INDUSTRIA E 

COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, CARLA ELIANE KESSLER DE OLIVEIRA 

Vistos. De início, cumpre registrar que a Central Nacional de 

Indisponibilidade de Bens – CNIB, é uma ferramenta instituída pelo 

Conselho Nacional de Justiça, por meio do Provimento nº 39/2014, que 

promove a integração e intercâmbio de informações entre o Poder 

Judiciário e os órgãos prestadores de serviços notariais e de registro, 

visando a efetividade da prestação jurisdicional. No caso dos autos, a 

parte exequente informa que tentou todos os meios disponíveis para 

cobrança dos valores devidos, sem qualquer resultado efetivo. Assim, a 

fim de resguardar o direito creditício do exequente na busca por bens 

passíveis de constrição em nome dos devedores, DEFIRO o pedido de 

expedição de ofício à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, 

para que seja realizada a busca de bens em nome dos executados. Após, 

intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem-se 

nos autos. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. 

Primavera do Leste/MT, 12 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000012-44.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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GLEIBSON JOSE DE MOURA (EXECUTADO)

JOSE ULISSES DE MOURA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000012-44.2016.8.11.0037. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO EXECUTADO: GLEIBSON JOSE DE 

MOURA, JOSE ULISSES DE MOURA Vistos. De início, cumpre registrar que 

a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, é uma ferramenta 

instituída pelo Conselho Nacional de Justiça, por meio do Provimento nº 

39/2014, que promove a integração e intercâmbio de informações entre o 

Poder Judiciário e os órgãos prestadores de serviços notariais e de 

registro, visando a efetividade da prestação jurisdicional. No caso dos 

autos, a parte exequente informa que tentou todos os meios disponíveis 

para cobrança dos valores devidos, sem qualquer resultado efetivo. 

Assim, a fim de resguardar o direito creditício do exequente na busca por 

bens passíveis de constrição em nome do devedor, DEFIRO o pedido de 

expedição de ofício à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, 

para que seja realizada a busca de bens em nome dos executados. 

Defiro, o pedido de inclusão de restrição aos veículos, eventualmente 

encontrados, através do sistema RENAJUD. Procedam-se às diligências a 

fim de se incluir a restrição no veículo registrado em nome das partes 

executadas, junto ao DETRAN/MT, utilizando-se o Sistema RENAJUD. 

Ainda, defiro o pedido de busca de bens através do sistema INFOJUD. 

Proceda-se às diligências a fim de se buscar eventuais bens em nome dos 

executados, utilizando-se o Sistema INFOJUD. Juntada aos autos cópia 

das declarações de imposto de renda da parte executada, deverá o feito 

tramitar sob segredo de justiça, devendo a Secretaria proceder à correta 

identificação do feito. Realizadas as diligências, intimem-se as partes para 

se manifestarem sobre o que lhes entender de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 12 de março de 2.020. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007469-59.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL LOPES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1007469-59.2018.8.11.0037. AUTOR(A): RAFAEL LOPES DA SILVA REU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. Considerando 

que o requerente manifesta interesse no prosseguimento do feito, 

intime-se o perito nomeado para designação de nova data para realização 

de perícia, nos exatos termos da decisão de Id nº 22526798. Insta 

salientar que o não comparecimento da parte autora na nova perícia 

agendada pelo juízo poderá acarretar a preclusão da prova. Consigno que 

os honorários periciais já foram depositados pelo requerido (Id nº 

23643060). Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 13 de março de 2.020. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1003446-07.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AGROPECUARIA XAVANTE S/S LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE SCHAFER BARCHET OAB - MT0014632A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UMAR TAYAR (REU)

ESPÓLIO DE WALTER TAIAR (REU)

NILZE SEBASTIANA AVANCINI TAYAR (REU)

SALMA TAYAR MURAD (REU)

ANTONIETTA ATHIE TAYAR (REU)

RICARDO ELIAS TAYAR (REU)

MURAD ABU MURAD (REU)

JOSE CARLOS TAYAR (REU)

ROBERTO TAYAR (REU)

IVETE TAYAR (REU)

Outros Interessados:

HALID MAHMOUD DARWICHE (CONFINANTES)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

ASSAAD MOHAMAD ASSAAD (CONFINANTES)

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

ANDRE BORTOLON (CONFINANTES)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1003446-07.2017.8.11.0037. 

AUTOR(A): AGROPECUARIA XAVANTE S/S LTDA - EPP REU: UMAR 

TAYAR, NILZE SEBASTIANA AVANCINI TAYAR, ROBERTO TAYAR, 

ANTONIETTA ATHIE TAYAR, JOSE CARLOS TAYAR, IVETE TAYAR, 

RICARDO ELIAS TAYAR, MURAD ABU MURAD, ESPÓLIO DE WALTER 

TAIAR, SALMA TAYAR MURAD Vistos. Compulsando os autos, verifico 

que a citação do requerido MURAD ABU MURAD foi realizada por via 

postal, no entanto, o aviso de recebimento foi assinado por terceira 

pessoa estranha à lide (ID nº 16943708). Conforme inteligência do artigo 

248, § 1º ,do Código de Processo Civil, e entendimento já pacificado pelos 

tribunais pátrios, a validade da citação de pessoa física realizada pelo 

correio depende da entrega da correspondência registrada diretamente ao 

destinatário, que deverá assinar o recibo, inadmitindo-se assinatura por 

terceira pessoa, sob pena de configurar-se nulidade insanável, por 

ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e 

regular do processo. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO 

Usucapião Citação postal Recebimento das cartas por terceiros Invalidade 

da citação Inteligência da Súmula 429 do C. Superior Tribunal de Justiça 

Dec isão mant ida Recurso desprov ido .  (TJ-SP -  A I : 

20099212720158260000 SP 2009921-27.2015.8.26.0000, Relator: José 

Carlos Ferreira Alves, Data de Julgamento: 03/03/2015, 2ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 05/03/2015). APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DE DESPEJO - CITAÇÃO VIA POSTAL - AR ASSINADO POR 

TERCEIROS - ARTIGO 248 DO CPC - CITAÇÃO INVÁLIDA - NULIDADE. I- 

Nos termos do art. 248, § 1º do CPC, no caso de citação via postal, 

estabelece o parágrafo primeiro que "A carta será registrada para entrega 

ao citando, exigindo-lhe o carteiro, ao fazer a entrega, que assine o 

recibo.". II- Tendo o aviso de recebimento da carta de citação sido 

assinado por terceiros, cabe ao autor comprovar que o réu tomou 

conhecimento da demanda contra ele ajuizada. III- A ausência de citação 

válida gera a nulidade absoluta de todos os atos processuais dela 

decorrentes. (TJ-MG - AC: 10000191013358001 MG, Relator: João Cancio, 

Data de Julgamento: 17/11/0019, Data de Publicação: 19/11/2019). Ante o 

exposto, declaro nula a citação de ID nº 16943708 e determino que a parte 

autora promova citação regular do requerido MURAD ABU MURAD. Sem 

prejuízo, verifico que a parte autora pugna pela alteração da área 

usucapienda para 1.608 hectares, vez que a área remanescente não é de 

sua propriedade, podendo ser regularizada diretamente perante o órgão 

competente. Com efeito, o artigo 329, I, do Código de Processo Civil 

autoriza, antes da citação, o aditamento ou alteração do pedido e da 

causa de pedir, independentemente de consentimento do réu. Assim, 

reputada invalida a citação do requerido MARAD ABU MURAD e 

considerando que a citação dos demais requeridos restou infrutífera, 

defiro o pedido de alteração da área objeto da lide, conforme requerido. 

Cientifique-se as Fazendas Públicas, o Ministério Público, confinantes e 

demais interessados acerca da alteração para que, querendo, 

manifestem-se, no prazo de 15 (quinze) dias. Outrossim, proceda-se nova 

tentativa de citação dos requeridos, nos endereços indicados no ID nº 

28081106. Intimem-se Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 13 de março de 2.020. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006803-58.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ERILIO VIEIRA DE MATOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE PEREIRA CARVALHO OAB - MT17658-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1006803-58.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): ERILIO VIEIRA DE MATOS REU: BANCO OLÉ CONSIGNADO 

Vistos. Compulsando os autos, verifico que houve a nomeação do perito 

judicial, o qual apresentou a proposta na quantia de R$9.900,00 (nove mil e 

novecentos reais), conforme Id nº 19812922. No Id nº 20249898, a parte 

requerida discorda acerca da proposta apresentada pelo perito, pugnando 

pela redução dos honorários periciais para uma quantia proporcional com 

o trabalho a ser realizado. Intimado o perito para informar a possibilidade 

de redução da verba honoraria, este manteve o valor anteriormente 

arbitrado. Ato contínuo, considerando o valor dos honorários 

apresentados no Id nº 19812922, entendo que o valor mostra-se 

desarrazoado. Deste modo, em respeito à proporcionalidade e 

razoabilidade dos atos, pode o juízo, de ofício, fixar o valor que entende 

devido, considerando a complexidade e duração do procedimento, bem 

como a qualificação e expertise do profissional nomeado. Assim, entendo 

que o valor arbitrado mostra-se excessivo, motivo pelo qual fixo como 

horários periciais a quantia de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), 

nos exatos termos da decisão de Id nº 19409565. Neste sentido, cita-se 

jurisprudência: E M E N T A – AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS PERICIAIS FIXADOS EM 

VALOR RAZOÁVEL – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. O 

arbitramento dos honorários periciais, deve pautar-se pelos princípios da 

proporcionalidade, razoabilidade e modicidade, sob pena de onerar em 

demasia o processo executivo, tornando-o mais dispendioso do que o 

próprio valor discutido. No particular, considerando a complexidade da 

perícia, duração do serviço prestado, o prestígio e confiança que o 

profissional nomeado desperta no juízo que o nomeia, de forma a 

remunerar com dignidade o trabalho exercido, e a possibilidade de 

parcelamento do montante fixado, é de se manter o valor arbitrado na 

o r i g e m .  ( T J - M S  -  A I :  1 4 0 3 5 5 4 8 4 2 0 1 9 8 1 2 0 0 0 0  M S 

1403554-84.2019.8.12.0000, Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson, 

Data de Julgamento: 17/05/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 

20/05/2019) Assim, intime-se o perito nomeado para tomar conhecimento 

desta decisão e, no prazo de 10 (dez) dias, informar se tem interesse no 

prosseguimento do ato pelo valor arbitrado por este juízo. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 13 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1001383-04.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

UMUARAMA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WARRINGTON BERNARD RONDON DIAS OAB - MT14974-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVARISTO TAGLIARI NETO (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIA ROSSETTO THEODORO OAB - MT0011675A (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001383-04.2020.8.11.0037. 

EMBARGANTE: UMUARAMA PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA 

EMBARGADO: EVARISTO TAGLIARI NETO Vistos. Trata-se de 

EMBARGOS DE TERCEIRO COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA ajuizado 

por UMUARAMA PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA em face de 

EVARISTO TAGLIARI NETO, ambos devidamente qualificados nos autos. 

Narra , em síntese, que, na data 11/07/2017, celebrou com o Sr. Roberto 

Antônio Elsner um Instrumento Particular de Arrendamento Rural, na 

condição de arrendante, onde ficou estabelecido o aluguel de uma área de 

terras de 2.0474.6352 hectares, denominada Fazenda Umuarama, 

registrada sob a matrícula nº 5.119 do CRI da Comarca de Paranatinga/MT. 

Alega que, à título de arrendamento, o Sr. Roberto acertou, como forma de 

pagamento ao embargante, a quantia de 10.835 sacas de soja, referente 

ao ano 2019/2020, representadas pela soma de áreas A e B, conforme 

contrato e aditivo de IDs nº 30223453 e 30223454. Aduz que, nos autos 

da Execução, foi deferida em favor do embargado/exequente o arresto de 

23.000 (vinte e três mil) sacas de 60 kg de soja na Fazenda Umuarama, de 

modo que sustenta ter direito sobre a soja arrestada. Assim, requer, 

liminarmente, a desconstituição do arresto deferido na Ação de Execução 

nº 1001044-45.2020.8.11.0037 por ser o produto fruto do aluguel a que 

tem direito por contrato. É o relatório. Fundamento e decido. Inicialmente, 

recebo a inicial por estar em conformidade com os preceitos legais. Sobre 

a tutela de urgência, o artigo 300 do Código de Processo Civil prevê: “A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

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

resultado útil do processo”. Complementando o preceptivo temos o artigo 

303 também do mesmo códex: “Nos casos em que a urgência for 

contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao 

requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, 

com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de 

dano ou do risco ao resultado útil do processo”. Para que se antecipem os 

efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja escoimado de 

dúvidas o pedido mediato – presentes a probabilidade do direito e o perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, faltando 

um dos pressupostos, que são concorrentes, inviabiliza-se a pretensão 

da antecipação da tutela. Em análise detida destes autos, verifico que, no 

Instrumento Particular de Arrendamento Rural, ficou determinado como 

forma de pagamento, no ano de 2019/2020, a entrega de 10.835 sacas de 

soja, com vencimento em 30/03/2020, de modo que a obrigação ainda não 

se encontra vencida. Ademais, não existe previsão legal de que os grãos 

a ser entregue como forma de pagamento devem ser, obrigatoriamente, 

cultivados na área arrendada. Outrossim, verifico que, na cláusula 

terceira, parágrafo primeiro, ficou estabelecido que o arrendamento anual 

deverá ser pago pelo arrendatário em dinheiro, de modo que não foi 

instituído qualquer direito real sobre a parcela da produção cultivada 

naquela área como forma de pagamento do arrendamento. Assim, não 

restando demonstrado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo, o indeferimento da tutela é medida que 

se impõe. Ante o exposto, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO A 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. Dispenso a caução ofertada em razão do 

indeferimento da tutela. Proceda-se a citação do embargado para, 

querendo, contestar, no prazo legal, consignando-se que, não sendo 

contestado o pedido, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

alegados pela embargante (Código de Processo Civil, artigo 344). 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 13 de março de 2.020. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000748-23.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ANTONIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000748-23.2020.8.11.0037. AUTOR(A): JOÃO ANTONIO DA SILVA REU: 

BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos. Certifique-se a Sra. Gestora quanto ao 

decurso do prazo da intimação de ID nº 29244356. Cumpra-se, expedindo 

o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 13 de 

março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000742-16.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ANTONIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000742-16.2020.8.11.0037. AUTOR(A): JOÃO ANTONIO DA SILVA REU: 

BANCO VOTORANTIM S.A. Vistos. Certifique-se a Sra. Gestora quanto ao 
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decurso do prazo da intimação de ID nº 29244349. Cumpra-se, expedindo 

o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 13 de 

março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000736-09.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ANTONIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000736-09.2020.8.11.0037. AUTOR(A): JOÃO ANTONIO DA SILVA REU: 

BANCO VOTORANTIM S.A. Vistos. Certifique-se a Sra. Gestora quanto ao 

decurso do prazo da intimação de ID nº 29137814. Cumpra-se, expedindo 

o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 13 de 

março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003380-90.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APOENNA KETILLY GONCALVES DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCIELE DE OLIVEIRA RAHMEIER OAB - MT24056/O (ADVOGADO(A))

GEOFRE SARAIVA NETO OAB - PI8274 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1003380-90.2018.8.11.0037. REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 

REQUERIDO: APOENNA KETILLY GONCALVES DA SILVA Vistos. Antes 

de proceder a homologação do acordo juntado no Id nº 28071313, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias informar se o 

acordo foi integralmente cumprido. Após, retornem conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 13 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002344-47.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DELSON ALCENO GROHS (EXECUTADO)

ELIANE SOLIMAN GROHS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3º VARA 1002344-47.2017.8.11.0037 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO EXECUTADO: DELSON ALCENO 

GROHS, ELIANE SOLIMAN GROHS Vistos. Defiro o pedido retro. 

Cumpra-se conforme requerido. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 13 de 

março de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69115 Nr: 1423-52.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON WILLIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ FERREIRA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON WILLIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:11.065-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEMERCIO LUIZ GUENO - 

OAB:11482-B/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado, emitindo 

guia para localidade a ser cumprido o mandado.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 177499 Nr: 9325-46.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGERIO BARBOSA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SILVA - OAB:MT/ 

20.957-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO JOÃO DA SILVA SOITO 

- OAB:114.089/OAB/RJ, FERNANDO CESAR ZANDONADI - OAB:5736/O 

MT, HENRIQUE ALBERTO FARIA MOTTA - OAB:113.815/OAB/RJ, 

PEDRO HENRIQUE BANDEIRA SOUZA - OAB:155.834/OAB/RJ

 - Carta de intimação Pagamento de custas

 Nos termos do artigo 5°, § 3°, do provimento n° 31/2016 - CGJ, efetue, no 

prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das Custas Processuais no 

importe R$ 577,67 (quinhentos e setenta e sete reais e sessenta e sete 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença de fls. 92-95. 

Este valor deverá ser recolhido num único boleto, discriminando o valor 

das custas, sendo 428,07 (quatrocentos e vinte e oito reais e sete 

centavos) e taxas 149,60 (cento e quarenta e nove reais e sessenta 

centavos. Fica ciente de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, 

clicar no link “EMISSÃO DE GUIAS OLINE” em seguida clicar no item Emitir 

Guia – digitar no campo em branco, a palavra “custas“ depois clicar na 

última opção “CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES” em 

seguida preencher com o CPF do pagante. Marcar os itens custas e 

também taxas se for o caso, incluir o valor de cada um (apenas números). 

Clicar em gerar Guia. O sistema vai gerar um Boleto. Imprimir e após a 

efetivação do recolhimento, protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral 

do Fórum desta comarca aos cuidados da central de Arrecadação e 

Arquivamento.

ADVERTÊNCIA: O NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou 

taxas judiciárias “implicará na restrição de vosso CPF junto à dívida ativa 

ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612,§ 5º da 

CNGC-TJMT”.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113840 Nr: 4130-22.2012.811.0037

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENIS GEISSON DE SOUZA FARDIN, ALESSANDRA 

CRUZATO FARDIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA LUIZA HOFFMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO CRISTIANO CABRAL - 

OAB:22864/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ALVES DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT 7662

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): atualmente em local incerto e não sabido 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos), no prazo de 5 dias, contados da expiração do prazo do deste 

edital, sob pena de Inscrição na Divida Ativa.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Angela Borges de 
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Oliveira, digitei.

Primavera do Leste, 12 de março de 2020

Angela Borges de Oliveira Escrevente Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 135900 Nr: 7480-47.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDVALDO ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO BISPO DA SILVA, MICHELE 

GRAZIELLE MARTIGNAGO, FAZENDA TRÊS ESTRELAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - OAB:MT 

7.458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR DE JESUS RODRIGUES 

- OAB:10438/MT, TAINARA RAVANELLO CARBONIERI - OAB:OAB-MT 

15.651

 Vistos.

 Homologo o pedido de desistência da testemunha LUIZ OTAVIO.

Redesigno a audiência de instrução para o dia 27/05/2020, às 16h30min.

Saem os presentes intimados, bem como a testemunha HERMES DOS 

SANTOS FERNANDES.

 Cumpra-se.

 MYRIAN PAVAN SCHENKEL

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 163462 Nr: 1933-55.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS CONCEIÇÃO DE SOUZA, JONATAS 

SILVA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROYAL COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME, 

LUAN SABADINI, EDERSON CAUE DE ARAUJO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO FRANCO RIBEIRO - 

OAB:16970/MT, MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - OAB:8798, 

STEFFANE DE PAULA GOMES DOS SANTOS - OAB:MT/ 19044, 

STEPHANIA IBIPIANO RIBEIRO MORAIS - OAB:MT-13.618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO CÉSAR MANOEL - 

OAB:MT/17799/O, JOÃO MANOEL JÚNIOR - OAB:MT 3284-B, NELSON 

A.MANOEL JUNIOR - OAB:OAB/MT 5454 -B

 Vistos.

 Homologo o pedido de desistência das oitivas das testemunhas.

Saem os presentes intimados para apresentarem memoriais finais no 

prazo legal, na forma sucessiva.

 Após, concluso para sentença.

 Cumpra-se.

MYRIAN PAVAN SCHENKEL

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 208733 Nr: 3577-62.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONFORTO COMÉRCIO DE MÓVEIS E 

CLIMATIZAÇÃO LTDA - ME, FRANCISCO LEANDRO SAMPAIO, ANA KATIA 

SERVILHA DA ROCHA SAMPAIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, que poderá ser 

consultada pelo sitio do TJMT, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 4868 Nr: 43-14.1998.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO CESAR CASSOL, IRINEU CASSOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO ALEXANDRE GUTIERRES - 

OAB:OAB/SP 237.773

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA MARTINS RIBAS - 

OAB:5974-B/MT, MIRIAM PANDOLFO PANITZ - OAB:12039

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): atualmente em local incerto e não sabido 

atualmente em local incerto e não sabido atualmente em local incerto e não 

sabido atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 141,66 (Cento e quarenta e um reais e 

sessenta e seis centavos), no prazo de 5 dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de Inscrição na Divida Ativa.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Angela Borges de 

Oliveira, digitei.

Primavera do Leste, 12 de março de 2020

Angela Borges de Oliveira Escrevente Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 9010 Nr: 91-02.2000.811.0037

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADIR JOSE CASSOL, SHIRLEI TEREZINHA CASSOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RAVANELLO - OAB:MT 

3291

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DUILIO PIATO JÚNIOR - 

OAB:MT 3719

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): atualmente em local incerto e não sabido 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 267,15 (Duzentos e sessenta e sete reais e 

quinze centavos), no prazo de 5 dias, contados da expiração do prazo do 

deste edital, sob pena de Inscrição na Divida Ativa.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Angela Borges de 

Oliveira, digitei.

Primavera do Leste, 12 de março de 2020

Angela Borges de Oliveira Escrevente Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 10480 Nr: 8-40.1987.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EZEQUIAS ALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARISTIDES CHIULO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rainoldo de Oliveira - 

OAB:3.496-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO AUGUSTO DE ALMEIDA 

- OAB:35.649/PR, JULIANO LUIS ZANELATO - OAB:29602/PR, 

RAPHAEL DUARTE DA SILVA - OAB:42085/PR

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): atualmente em local incerto e não sabido 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 218,98 (Duzentos e dezoito reais e noventa e 

oito centavos), no prazo de 5 dias, contados da expiração do prazo do 

deste edital, sob pena de Inscrição na Divida Ativa.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Angela Borges de 
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Oliveira, digitei.

Primavera do Leste, 12 de março de 2020

Angela Borges de Oliveira Escrevente Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 14657 Nr: 2655-17.2001.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Devanir Reiche, PEDRO REICHE NETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO REZENDE 

FORTES JUNIOR - OAB:MT/14848, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIR MIGUEL BERTICELLI 

- OAB:MT 8239-B, Luis Carlos Conejo - OAB:MT 13056

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): atualmente em local incerto e não sabido 

atualmente em local incerto e não sabido atualmente em local incerto e não 

sabido atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 256,94 (Duzentos e cinquenta e seis reais e 

noventa e quatro centavos), no prazo de 5 dias, contados da expiração 

do prazo do deste edital, sob pena de Inscrição na Divida Ativa.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Angela Borges de 

Oliveira, digitei.

Primavera do Leste, 12 de março de 2020

Angela Borges de Oliveira Escrevente Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 14660 Nr: 319-40.2001.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO REICHE NETTO, Devanir Reiche

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO REZENDE 

FORTES JUNIOR - OAB:MT/14848, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIR MIGUEL BERTICELLI 

- OAB:MT 8239-B, Luis Carlos Conejo - OAB:MT 13056

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): atualmente em local incerto e não sabido 

atualmente em local incerto e não sabido atualmente em local incerto e não 

sabido atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 284,82 (Duzentos e oitenta e quatro reais e 

oitenta e dois centavos), no prazo de 5 dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de Inscrição na Divida Ativa.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Angela Borges de 

Oliveira, digitei.

Primavera do Leste, 12 de março de 2020

Angela Borges de Oliveira Escrevente Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47800 Nr: 3226-75.2007.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AASML

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ER, CM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162-MT, MARCELO AMBROSIO CINTRA - OAB:MT 8934, PEDRO 

PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - OAB:MT 12.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, impulsiono este feito com a finalidade 

de intimar a parte AUTORA para retirar, nesta secretaria, certidão para 

fins de registro de penhora, e comprovar sua averbação, no prazo de 15 

dias, devendo a parte comparecer com as guias devidamente pagas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115622 Nr: 6179-36.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAULINO TEIXEIRA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR LUFT, PAULO FERNANDO DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LORIVALDO FERNANDES 

STRINGHETA - OAB:MT/3517-B, MARLY FERREIRA NEVES SODRÉ - 

OAB:6782/MT, PAULA FERREIRA NEVES SODRE QUIROZ - OAB:15124

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO ALOISIO LUFT - 

OAB:OAB/MT 12436, MARCELO EDVINO LUFT - OAB:OAB/MT 13.265

 Nos termos da Legislação vigente, impulsiono este feito com a finalidade 

de intimar a parte autora para manifestar sobre a petição de fls.188/227, 

requerendo o que entender de direito no prazo de 15(quinze)dias.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 135265 Nr: 6984-18.2014.811.0037

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONAN NEVES DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERA LUCIA DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO DALLOCA DE PAULA - 

OAB:MT 20075/O, POLLIANA PATRÍCIA PIOVESAN - OAB:MT 15878-O, 

VINICIUS MANOEL - OAB:19.532/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): atualmente em local incerto e não sabido 

atualmente em local incerto e não sabido atualmente em local incerto e não 

sabido atualmente em local incerto e não sabido atualmente em local 

incerto e não sabido atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 559,84 (Quinhentos e cinquenta e nove reais e 

oitenta e quatro centavos), no prazo de 5 dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de Inscrição na Divida Ativa.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Angela Borges de 

Oliveira, digitei.

Primavera do Leste, 12 de março de 2020

Angela Borges de Oliveira Escrevente Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 137414 Nr: 8602-95.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÁGUAS CLARAS PARK HOTEL LTDA, PEREIRA 

BRAGAGNOLO E CIA LTDA - ME, PRENCON PRE-MOLDADOS E 

CONSTRUTORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAPLAN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA MARA BASEI - 

OAB:5066-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO RICARDO 

MARTINS DE SOUZA - OAB:SP 238.100, MARIA RAQUEL BELCULFINE 

SILVEIRA - OAB:SP 160.487, MAURÍCIO CORRÊA - OAB:222.171/SP

 Vistos.

 Defiro o prazo de 5 (cinco) dias para juntada de substabelecimento e 

carta de preposição.

Declaro encerrada a instrução.

 Sae a parte requerida para apresentar memoriais finais no prazo legal.

 Após, concluso para sentença.

 Cumpra-se.

 MYRIAN PAVAN SCHENKEL
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Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 164174 Nr: 2293-87.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONAN NEVES DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO CARLOS NOGUEIRA DE SOUZA, 

ELISMAR RODRIGUES MARQUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO DALLOCA DE PAULA - 

OAB:MT 20075/O, JESSICA FRAGA VASCONCELOS NEVES - 

OAB:21217/0 MT, KELVYN RICHARD SILVA ALEIXO - OAB:MT/20.067, 

NAYARA LORAYNE ROSA LIMA - OAB:OAB 21990/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 15 dias, dar andamento ao 

feito, requerendo o que entender de direito.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 167852 Nr: 4147-19.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KAYAN HENRIQUE ROSA DA CONCEIÇÃO, ANA LUCIA 

DA CONCEIÇÃO, KÁTIA JULIET FERNANDES, MYRELLE GEOVANNA 

ROSA FERNANDES, CHAWANNE GABRYELLE ROSA FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SILVA - OAB:MT/ 

20.957-0, VICTOR VIDOTTI - OAB:OAB/MT 11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): atualmente em local incerto e não sabido 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 565,12 (Quinhentos e sessenta e cinco reais e 

doze centavos), no prazo de 5 dias, contados da expiração do prazo do 

deste edital, sob pena de Inscrição na Divida Ativa.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Angela Borges de 

Oliveira, digitei.

Primavera do Leste, 12 de março de 2020

Angela Borges de Oliveira Escrevente Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 164668 Nr: 2523-32.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO EDSON GUILHERME ZEFERINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SENIVAL MARTINS SANTOS-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE SMANIOTTO 

ZEFERINO - OAB:14056/MT, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - 

OAB:MT 6358, NEHTLIN MAPIE PERÃO - OAB:SP/ 329633

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS BOFI - 

OAB:30515

 Nos termos da Legislação vigente, impulsiono este feito com a finalidade 

de intimar as partes para manifestarem sobre a petição de fls.186/187, 

requerendo o que entenderem de direito no prazo de 15(quinze)dias.

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75000 Nr: 7318-91.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL BORTOLON UBALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO DO CARMO CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO EUGÊNIO FERNANDES 

FILHO - OAB:6.226-A/MT, JOÃO MANOEL JÚNIOR - OAB:MT 3284-B, 

MIRANDA DE OLIVEIRA - OAB:13300/MT, NELIANE ANDREA MANOEL - 

OAB:164.246 SP, NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - OAB:MT 

5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBENS CRUNIVEL 

RODRIGUES - OAB:32.468-GO

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PAULA SAVARIS 

BEE, para devolução dos autos nº 7318-91.2010.811.0037, Protocolo 

75000, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102576 Nr: 1938-53.2011.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGÉRIO DO CARMO CABRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL BORTOLON UBALDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON REIS PEREIRA - 

OAB:OAB/GO 25341, RUBENS CRUNIVEL RODRIGUES - OAB:32.468-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, MIRANDA DE OLIVEIRA - OAB:13300/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PAULA SAVARIS 

BEE, para devolução dos autos nº 1938-53.2011.811.0037, Protocolo 

102576, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001014-78.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELIS CRISTINA RODRIGUES MIRANDA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO STEFANO MAZZUTTI OAB - MT16003-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1001014-78.2018.8.11.0037. AUTOR(A): ELIS CRISTINA RODRIGUES 

MIRANDA DOS SANTOS REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO ajuizada por ELIS CRISTINA 

RODRIGUES MIRANDA DOS SANTOS em face do MUNICÍPIO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO, devidamente qualificados nos autos. Narra a exordial, 

em síntese, que a requerente teve a vida de seu filho, JEFERSON DE 

JESUS RODRIGUES MIRANDA DOS SANTOS, ceifada nos perímetros da 

Cadeia Pública deste Município, tendo como causa da morte “traumatismo 

craniano encefálico”. Assim, sob o argumento de que a responsabilidade 

sobre o detento era do Estado, requer indenização mensal 

correspondente ao valor de um salário mínimo, tendo como termo inicial a 

data da morte da vítima até a data de 16/09/2056, quando a vítima atingiria 

65 anos de idade, bem como indenização a título de danos morais no 

importe de 20 salários mínimos. Devidamente citado, o requerido 

apresentou contestação no id n. 13483512, a qual foi impugnada no id n. 

13816924. Durante a instrução processual, houve a oitiva dos agentes 

prisionais, bem como da parte autora e prima da vítima. As partes 

apresentaram alegações finais. É o relatório. Fundamento e decido. O 

processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a 

serem reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de 

desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim 

como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento 

com resolução de mérito. Cinge-se a questão controvertida sobre pedido 

de indenização por danos morais e materiais, decorrentes do falecimento 

do detento JEFERSON DE JESUS RODRIGUES MIRANDA DOS SANTOS, 

filho da requerente. É certo que a responsabilidade da Administração 

Pública, nas hipóteses de agressão a detento no interior de 

estabelecimento prisional, é objetiva, vez que a partir do momento em que 

a pessoa é recolhida ao estabelecimento, respeitadas as limitações 

decorrentes do regime prisional, assume o Estado o dever de vigilância e 

incolumidade do preso ou internado. Ademais, o ente público somente 
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estaria exonerado do dever de indenizar se comprovasse a ausência do 

nexo causal, seja por culpa exclusiva da vítima, por caso fortuito, por 

força maior, ou por fato exclusivo de terceiro, o que não se evidencia 

neste caso. Em que pese o requerido argumentar que o detento possuía o 

vírus HIV em estado avançado e era usuário de drogas, não restou 

demonstrada a sua alegação, sendo que o jovem Jeferson foi recebido no 

Hospital Regional de Rondonópolis, no dia 18/01/2018, inconsciente, com 

ventilação mecânica e em estado grave, conforme boletim médico juntado 

no id n. 11943261 – pág. 10. Ainda, na certidão de óbito trazida aos autos 

no id n. 11943261 – pág. 6, consta como causa da morte “hidrocefalia 

obstrutiva, traumatismo crânio encefálico”, confirmando, assim, o alegado 

na inicial, qual seja, que o óbito do detendo por espancamento e não em 

decorrência da doença que portava. Em audiência instrutória, os agentes 

prisionais informaram que Jeferson estava detido na cadeia pública em 

janeiro de 2018, sendo que no dia 14 ele foi encontrado machucado, mas 

que não sabem informar se foi em razão de queda ou agressão por parte 

de outros recuperandos, oportunidade em que o encaminharam para a 

unidade de pronto atendimento médico. Não obstante a intervenção dos 

agentes prisionais em prestar atendimento médico, mostra-se evidente a 

responsabilidade do Estado, ante a falha do serviço de custódia, sendo 

que agiu com culpa, na modalidade de negligência, haja vista estar 

evidenciada a sua omissão e a precariedade do funcionamento dos 

serviços penitenciários, cujo dever legal lhe competia, de modo que gera o 

dever de indenizar. Nesse sentido: DIREITO CONSTITUCIONAL E 

ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – MORTE DE 

INTERNADO EM CENTRO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO – 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – 

CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA IGUALMENTE 

CARACTERIZADA NA MODALIDADE CULPA POR NEGLIGÊNCIA – DEVER 

DE INDENIZAR – DANO MORAL – QUANTUM – REDUÇÃO – DANO 

MATERIAL – PENSÃO MENSAL – JUROS E CORREÇÃO – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. A responsabilidade da Administração Pública 

nas hipóteses de agressão a detento no interior de estabelecimento 

prisional – ao que se equipara o Centro de Atendimento Sócio-educativo 

onde estão internados menores de idade é objetiva. (...) A agressão de um 

abrigado por outro, ou outros, não pode ser considerada um ato 

inesperado, ou caracterizar culpa exclusiva de terceiro no sistema de 

custodia, trata-se, antes pelo contrário, evento perfeitamente previsível, 

cabendo ao estabelecimento adotar todas as medidas para evitá-lo. Se o 

Estado se omite no cumprimento de seu dever preexistente de vigilância e 

guarda da incolumidade do internado, configura-se, igualmente, a sua 

culpa na modalidade de negligência. O valor da indenização a ser arbitrada 

deve seguir critérios de razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se 

efetivo à repreensão do ilícito e à reparação do dano, sem, em 

contrapartida, constituir enriquecimento ilícito. Conforme jurisprudência 

consolidada no Superior Tribunal de Justiça, nas famílias de baixa renda 

há presunção relativa de assistência vitalícia dos filhos frente aos seus 

genitores. A jurisprudência tem admitido o pensionamento à família em 

razão do falecimento de filho, fixada em 2/3 (dois terços) sobre o salário 

mínimo até que a vítima viesse a completar 25 (vinte e cinco) anos de 

idade, e, a partir dessa data, em 1/3 (um terço) do salário mínimo até a 

data em que o falecido viesse a atingir 65 (sessenta e cinco) anos, o que, 

em tese, configura a expectativa de vida do homem brasileiro. Em relação 

ao regime de atualização monetária e aos juros moratórios, incidentes 

sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública, deve-se utilizar o 

INPC, até 30 de junho de 2009, e, após, os índices oficiais de remuneração 

básica e juros aplicados à caderneta de poupança até 25 de março de 

2015 e, após, IPCA-E. (...) (TJMT - N.U 0018641-13.2012.8.11.0041, 

MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 16/12/2016, Publicado no DJE 07/02/2017). No que se refere 

ao quantum indenizatório a título de dano moral, no ordenamento pátrio, 

não existem critérios objetivos para a quantificação do dano moral, até 

porque esta espécie de dano, por atingir a esfera psíquica do indivíduo e 

estar intimamente ligada à sua moral, não permite que se criem parâmetros 

concretos para a análise da sua extensão. A estipulação deve balizar-se 

entre a justa composição e a vedação do enriquecimento ilícito, 

considerado o critério da proporcionalidade, bem como as peculiaridades 

do caso. Logo, o dano moral deve ser arbitrado de acordo com a 

possibilidade econômica do ofensor, as necessidades do ofendido, a 

potencialidade do dano e o grau de culpa ou dolo envolvido no ato lesivo. 

Desse modo, para atender aos preceitos da responsabilização, entendo 

prudente fixar o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), pois adequado aos 

parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, para a específica 

situação fática retratada nos autos. Quanto ao pedido de dano material, a 

requerente pleiteia pela condenação do requerido ao pagamento de um 

salário mínimo, tendo como termo inicial a data da morte da vítima até a 

data de 16/09/2056, quando a vítima atingiria 65 anos de idade. Sabe-se 

que os danos materiais são aqueles que atingem diretamente o patrimônio 

das pessoas físicas ou jurídicas. Além do mais, podem ser configurados 

por uma despesa que foi gerada por uma ação ou omissão indevida de 

terceiros, ou ainda, pelo que se deixou de auferir em razão de tal conduta, 

caracterizando a necessidade de reparação material dos chamados 

lucros cessantes, este, sendo o reflexo futuro sobre o patrimônio da 

vítima, aferido com base ao princípio da razoabilidade. Nesta linha de 

raciocínio, é precedente dos Tribunais Superiores a indenização a danos 

materiais, levando em consideração a perda da esperança futura do 

exercício do trabalho remunerado do filho em auxílio dos pais, o que 

efetivamente encontra respaldo o caso em análise, conforme 

entendimento que segue, in verbis: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM RESULTADO 

MORTE. I- SENTENÇA ULTRA PETITA. (...) IV- PENSIONAMENTO MENSAL 

DEVIDO. PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. Nas famílias de 

baixa renda, há presunção da dependência econômica nas relações 

familiares entre pais e filhos, de maneira que o direito ao pensionamento 

mensal independe da comprovação da atividade remuneratória exercida 

pelo filho. Neste contexto, o pensionamento fixado em 1/3 do 

salário-mínimo para os autores, diante da ausência de comprovação de 

atividade remunerada de seu filho, representa fração razoável e 

proporcional. (...) VI- JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. Nas 

ações condenatórias em geral em desfavor da Fazenda Pública, a 

correção monetária do valor devido será calculada pelo IPCA-E. Os juros 

de mora, por sua vez, devem observar o disposto no art. 1º-F da Lei nº 

9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009. Tese firmada pelo 

STJ no Recurso Especial Repetitivo nº 1495146/MG - Tema 905. Pertinente 

aos danos morais, os juros de mora incidem a partir do evento danoso 

(Súmulas 43 e 54, do STJ) e a correção monetária desde o seu 

arbitramento (Súmulas 362, do STJ). No que se refere aos danos materiais 

(pensionamento), considerando que a obrigação imposta é de trato 

sucessivo, em relação às parcelas vencidas os juros de mora e a 

correção monetária devem incidir a partir do vencimento de cada 

prestação, consoante previsão contida no artigo 398 do Código Civil. De 

outro lado, quanto às vincendas, os juros e a correção não serão 

contabilizados. (...) APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE 

PROVIDA. (TJ-GO - APL: 03441088120098090072, Relator: CARLOS 

ROBERTO FAVARO, Data de Julgamento: 28/08/2019, 1ª Câmara Cível, 

Data de Publicação: DJ de 28/08/2019). Dito isso, e em conformidade aos 

precedentes emanados dos Tribunais Superiores, e ante a ausência de 

comprovação de atividade remunerada pelo falecido, fixo a pensão devida 

a requerente em 1/3 (um terço) do salário mínimo vigente desde a data do 

óbito até o mês em que seu filho completaria 65 (sessenta e cinco) anos 

de idade. No tocante à correção monetária e juros, consigno que em 

relação aos danos morais, os juros de mora incidem a partir do evento 

danoso e a correção monetária (IPCA-E) desde o seu arbitramento. No que 

se refere aos danos materiais (pensionamento), considerando que a 

obrigação imposta é de trato sucessivo, em relação às parcelas vencidas 

os juros de mora e a correção monetária devem incidir a partir do 

vencimento de cada prestação, consoante previsão contida no artigo 398 

do Código Civil. De outro lado, quanto às vincendas, os juros e a correção 

não serão contabilizados. Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos 

consta, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil, para: 1. CONDENAR a parte requerida 

ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de danos morais, 

valor este acrescido de juros de 6% (seis por cento) ao ano, a partir da 

data do evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça), e 

correção monetária (IPCA-E) da data do arbitramento, in casu, a data da 

sentença, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça; 2. 

CONDENAR a parte requerida ao pagamento da indenização por danos 

materiais, determinando o pagamento mensal de pensão de 1/3 (um terço) 

do salário mínimo vigente desde o óbito do detento até a data em que 

completaria 65 (sessenta e cinco) anos de idade ou até o falecimento da 

genitora. Sem custas. Honorários advocatícios pelo requerido, os quais 

fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do artigo 85, §2º, do 

Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, certifique-se e 
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arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, data da assinatura 

eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005997-23.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE VALERIANO TEIXEIRA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005997-23.2018.8.11.0037. REQUERENTE: MARLENE VALERIANO 

TEIXEIRA FERREIRA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos. Defiro o pedido de substituição de testemunhas, bem 

como o prazo de 05 (cinco) dias para juntada de substabelecimento. 

Declaro encerrada a instrução. Vista às partes para apresentação de 

alegações finais, no prazo sucessivo e legal. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006061-96.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OLGA RODRIGUES CORDEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELIO ROSA DE MORAES OAB - MT0018464A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1006061-96.2019.8.11.0037. AUTOR(A): OLGA RODRIGUES CORDEIRO 

REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. 

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem 

as provas que ainda pretendem produzir, com as devidas justificativas, 

sob pena de indeferimento. Com a especificação das provas, venham os 

autos conclusos para deliberações. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, data da 

assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001612-66.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ZULMARA DA SILVA DE CAMARGO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

1001612-66.2017.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar as partes acerca do inteiro teor do 

ofício requisitório, nos termos da Resolução CJF 458/2017, art. 11, para 

impugnação. Primavera do Leste, 13 de março de 2020 Documento 

assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006637-89.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES DE PIERI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDCRISTIA PAIVA DOS ANJOS OAB - MT22115/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

1006637-89.2019.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, no prazo 

legal, impugnar a contestação Primavera do Leste/MT, 13 de março de 

2020. Documento assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, 

"a".

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1004957-69.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOANITO ALVES RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILES MARIA FONTANIVA OAB - MT10698/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

 

1004957-69.2019.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar as partes acerca do inteiro teor do 

ofício requisitório, nos termos da Resolução CJF 458/2017, art. 11, para 

impugnação. Primavera do Leste, 13 de março de 2020 Documento 

assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000510-43.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA PEREIRA DE MELO LUCAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE TEREZINHA ANDRADE DA SILVA OAB - MT0018192S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

1000510-43.2016.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar as partes acerca do inteiro teor do 

ofício requisitório, nos termos da Resolução CJF 458/2017, art. 11, para 

impugnação. Primavera do Leste, 13 de março de 2020 Documento 

assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69527 Nr: 1834-95.2010.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVANI CLAUDINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ BOMFIM - 

OAB:MT/14533, BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - OAB:15321/MT, 

CARLOS CESAR MAMUS - OAB:MT 11555, ELIZABETE FIGUEREDO - 

OAB:13905-B, ZELIA MARTINI NOGUEIRA - OAB:MT 7675

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA 

MACHADO-PROCURADOR FEDERAL/MT - OAB:1526582-MAT.

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes do retorno dos 

autos à 1ª Instância, consignando que, em caso de pedido de cumprimento 

de sentença, este deverá ser realizado no PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 13 da RESOLUÇÃOTJ-MT/TP Nº 03 DE 12 

DE ABRIL DE 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 128365 Nr: 1287-16.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMINDO GUILLANDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ALVES CASTRO MENEZES 

- OAB:MT 16545

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes do retorno dos 

autos à 1ª Instância, consignando que, em caso de pedido de cumprimento 

de sentença, este deverá ser realizado no PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 13 da RESOLUÇÃOTJ-MT/TP Nº 03 DE 12 

DE ABRIL DE 2018.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 151850 Nr: 5219-75.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOANA MONTEIRO MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÉLIO ROSA DE MORAES - 

OAB:18.464/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes do retorno dos 

autos à 1ª Instância, consignando que, em caso de pedido de cumprimento 

de sentença, este deverá ser realizado no PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 13 da RESOLUÇÃOTJ-MT/TP Nº 03 DE 12 

DE ABRIL DE 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 161793 Nr: 1159-25.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARÍCIO FERREIRA DO AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILES MARIA FONTANIVA - 

OAB:MT 10698-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes do retorno dos 

autos à 1ª Instância, consignando que, em caso de pedido de cumprimento 

de sentença, este deverá ser realizado no PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 13 da RESOLUÇÃOTJ-MT/TP Nº 03 DE 12 

DE ABRIL DE 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 176583 Nr: 8831-84.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMANDO FIDALGO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038, JANICE FLORES CAMPOS - OAB:MT 10706-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes do retorno dos 

autos à 1ª Instância, consignando que, em caso de pedido de cumprimento 

de sentença, este deverá ser realizado no PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 13 da RESOLUÇÃOTJ-MT/TP Nº 03 DE 12 

DE ABRIL DE 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117557 Nr: 8235-42.2012.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO BIFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZELIA MARTINI NOGUEIRA - 

OAB:MT 7675

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes do retorno dos 

autos à 1ª Instância, consignando que, em caso de pedido de cumprimento 

de sentença, este deverá ser realizado no PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 13 da RESOLUÇÃOTJ-MT/TP Nº 03 DE 12 

DE ABRIL DE 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103689 Nr: 2614-98.2011.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZEU NUNES MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038, JANICE FLORES CAMPOS - OAB:MT 10706-B, NICIA DA 

ROSA HAAS - OAB:MT-5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes do retorno dos 

autos à 1ª Instância, consignando que, em caso de pedido de cumprimento 

de sentença, este deverá ser realizado no PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 13 da RESOLUÇÃOTJ-MT/TP Nº 03 DE 12 

DE ABRIL DE 2018.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002166-30.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA RODRIGUES REI DE DACIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELLE SAGGIN PACHECO OAB - MT0014129S (ADVOGADO(A))

KAROLAINE VITORIA DENIZ BRASIL OAB - MT22658/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1002166-30.2019.8.11.0037. 

EXEQUENTE: MARIA RODRIGUES REI DE DACIA EXECUTADO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Considerando a concordância 

das partes (id n. 27287837 e id n. 28086497), HOMOLOGO os valores 

apresentados pela Contadoria do Juízo no Id nº 27151721. Proceda-se ao 

preenchimento dos documentos necessários visando a expedição do 

precatório e/ou requisição de pequeno valor – RPV. Após, providencie-se 

o levantamento dos valores discriminados. Com a vinda da confirmação do 

levantamento dos valores, retornem os autos conclusos para a extinção. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio 

da Veiga Carlota Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000671-82.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO MAURICIO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000671-82.2018.8.11.0037. 

REQUERENTE: SEBASTIAO MAURICIO DA SILVA REQUERIDO: ESTADO DE 

MATO GROSSO, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN Vistos. 

Analisando os autos, verifico que o valor da causa não ultrapassa o 

equivalente a 60 (sessenta) salários mínimos, de modo que o presente 

feito está sendo processado em juízo absolutamente incompetente, visto 

que a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é absoluta nas 

comarcas onde estiver instalado, conforme dispõe o artigo 2º, § 4º, da Lei 

nº 12.153/2009: Art. 2º - É de competência dos Juizados Especiais da 

Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse 

dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o 

valor de 60 (sessenta) salários mínimos. § 4º - No foro onde estiver 

instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é 

absoluta. Outrossim, o artigo 1º, §1º, inciso II, da Resolução n. 

004/2014/TP assim dispõe: Art. 1º - As causas referentes à Lei Federal n. 

12.153, de 22 de dezembro de 2019, serão processadas, conciliadas, 

julgadas e executadas: §1º. Observadas as restrições previstas no 1º do 
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art. 2º da Lei n. 12.153/2009, a competência dos Juizados Especiais da 

Fazenda Pública, na Justiça do Estado de Mato Grosso, ficará limitada às 

causas no valor máximo de 60 (sessenta) salários mínimos, 

exemplificadamente relativas a: II – transferência de propriedade de 

veículos automotores terrestres. Ainda, neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PÚBLICO. AÇÃO AJUIZADA CONTRA O DETRAN. COMPETÊNCIA 

ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. 1. O art. 2º 

da Lei n. 12.153/2009 dispõe que é de competência dos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis 

de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos 

Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, advertindo que 

no foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública sua 

competência é absoluta. Por sua vez, a Resolução n. 925/2012 autorizou a 

instalação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública em todas as 

comarcas do Estado, restando, até 23/06/2015, afastada apenas a 

apreciação das lides que versassem sobre saúde. (...) 3. Incompetência 

absoluta que pode ser reconhecida em qualquer tempo e grau de 

jurisdição e deve ser declarada de ofício, consoante o art. 64, § 1º, do 

Código de Processo Civil. EM DECISÃO MONOCRÁTICA, DECLARADA A 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA, DESCONSTITUINDO-SE A SENTENÇA, E 

DETERMINADA A REDISTRIBUIÇÃO, RESTANDO PREJUDICADA A 

APELAÇÃO. (Apelação Cível Nº 70079159950, Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Julgado em 

07/11/2018). (TJ-RS - AC: 70079159950 RS, Relator: Laura Louzada 

Jaccottet, Data de Julgamento: 07/11/2018, Segunda Câmara Cível, Data 

de Publicação: Diário da Justiça do dia 12/11/2018). Ante o exposto, 

DECLARO ESTE JUÍZO INCOMPETENTE para processar e julgar este feito, 

razão pela qual restituo os autos à Secretaria para a devida remessa à 

redistribuição para o Juizado da Fazenda Pública – 5ª Vara Cível - desta 

Comarca, com as nossas homenagens. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, data da 

assinatura eletrônica. - Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000359-72.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUSA MARILENE DOS SANTOS CASTRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT13905/B (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(ADVOGADO(A))

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT11555/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000359-72.2019.8.11.0037. 

AUTOR(A): CLEUSA MARILENE DOS SANTOS CASTRO REU: INSS 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Inicialmente, 

determino a conversão da ação para cumprimento de sentença. Intime-se 

a parte executada, na pessoa de seu representante judicial para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil. Não 

proposta a impugnação ou renunciado o referido prazo, o que deverá ser 

certificado, desde já homologo os cálculos apresentados na inicial e 

determino a expedição do precatório ou RPV, nos termos do artigo 535, § 

3º, do Código de Processo Civil. Após, providencie o levantamento dos 

valores discriminados. Com a vinda da confirmação do levantamento dos 

valores, retornem os autos conclusos para a extinção. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga 

Carlota Juiz de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010515-78.2011.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BOMBAS INJETORAS 3 TCHE LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAROLAINE VITORIA DENIZ BRASIL OAB - MT22658/O-O 

(ADVOGADO(A))

REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO OAB - MT0014537A 

(ADVOGADO(A))

ANDREA CORDEIRO DOS SANTOS OAB - MT14192/O (ADVOGADO(A))

GISELLE SAGGIN PACHECO OAB - MT0014129S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILMA SILVA DE JESUS (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar a exequente para manifestar acerca da certidão negativa id 

25455309, no prazo de quinze dias, bem como requerer o que entender de 

direito. Primavera do Leste, 13 de março de 2020.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000957-26.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MODELO COMERCIO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTHONY DANIEL DE CAMPOS RODRIGUES OAB - MT24184/O 

(ADVOGADO(A))

LARA DE OLIVEIRA OAB - MT0018817A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE WEGNER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1000957-26.2019.8.11.0037. REQUERENTE: MODELO COMERCIO DE 

FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA - ME REQUERIDO: ALEXANDRE 

WEGNER Vistos, A expedição de ofícios pelo Juízo a órgãos/repartições e 

empresas, ou ainda consulta aos sistemas eletrônicos disponíveis 

(INFOSEG, BACENJUD, SIEL E RENAJUD), com a finalidade de encontrar o 

endereço da parte demandada, fere a principiologia do procedimento da 

Lei n° 9.099/95 (informalidade, celeridade, economia processual e outros). 

Ademais, é ônus processual da parte a realização de diligências 

precedentes com o objetivo de localizar o endereço da parte reclamada 

quando do ajuizamento da ação. Além disso, tendo sido esgotadas as 

diligências oficiais possíveis para localização da parte requerida, 

revela-se inócuo o prosseguimento da ação, que não pode ser prolongada 

indefinidamente, pois onera o Erário com a movimentação infrutífera do 

aparato judicial. Diante disso, intime-se a parte requerente para indicar 

endereço atualizado da parte requerida, no prazo de 15(quinze) dias, sob 

pena de extinção. Primavera do Leste/MT, 12 de março de 2020. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011057-23.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELSON RODRIGUES BACH (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE BARROS CURADO OAB - MT0010944A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8011057-23.2016.8.11.0037. EXECUTADO: ELSON RODRIGUES BACH 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO Vistos, Trata-se de cumprimento de 

sentença promovido por BANCO BRADESCO CARTÕES S.A em face de 

ELSON RODRIGUES BACH. Foi realizada penhora do valor exequendo via 

BacenJud, sendo o executado intimado a impugnar a penhora. Conforme 

depreende dos autos, o executado requereu o desbloqueio da penhora 

efetivada sustentando que os valores são originários de se salário. Juntou 

extrato bancário em id nº.27672477 e holerite no Id nº. 27672481 É 
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relatório. Decido. Inicialmente, nos termos do artigo 833, inciso III do Código 

de Processo Civil, “São impenhoráveis: [...]os vencimentos, os subsídios, 

os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, 

as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas 

por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua 

família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de 

profissional liberal, ressalvado o § 2”. In casu, o extrato bancário juntado 

bem como o holerite, não deixam margem para entendimento diverso, uma 

vez que a penhora discutida foi efetivamente realizada sobre o salário do 

executado ELSON RODRIGUES BACH, devendo a penhora ser 

desconstituída. Expeça-se alvará em favor do executado ELSON 

RODRIGUES BACH para devolução do montante referente à penhora no 

valor de R$1.841,50 (...), corrigido monetariamente. Intime-se o executado 

para que informe os dados para expedição do alvará. Intime-se a parte 

exequente a requerer o que entender de direito, no prazo de 10 dias. 

Primavera do Leste/MT, 13 de março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010677-44.2009.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON JOAO MARCHETTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI OAB - MT7366-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEIR RUFINO ROSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8010677-44.2009.8.11.0037. EXEQUENTE: WILSON JOAO MARCHETTO 

EXECUTADO: ADEIR RUFINO ROSA Vistos, Conforme se verifica dos 

autos, a parte exequente foi intimada para indicar bens à penhora e, como 

resposta, requer a expedição de certidão de dívida para fins de protesto. 

É breve relato. Decido. Nos termos do §4º, artigo 53, da Lei n°9.099/95, 

“não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo 

será imediatamente extinto, devolvendo os documentos ao autor”. Foram 

realizadas várias diligências para localização de bens da parte executada, 

em especial, consultas via BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, todas se 

êxito. Assim, tendo sido esgotadas as diligências oficiais possíveis, na 

falta de bens penhoráveis, revela-se inócuo o prosseguimento da 

execução, que não pode ser prolongada indefinidamente, pois onera o 

Erário com a movimentação infrutífera do aparato judicial. A ratio legis do 

referido dispositivo legal é devido ao fato de que no Juizado Especial o 

exequente não arcar com custas e despesas processuais, nada 

impedindo que este proponha novo cumprimento de sentença se tiver 

conhecimento de novos bens. Diante do exposto, nos termos do artigo 53, 

§4º, da Lei n°9.099/95 c/c artigo 485, inciso IV, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTA a presente execução, pela ausência de bens 

penhoráveis. Intime-se a parte exequente para indicar cálculo do crédito 

atualizado, no prazo de 05(cinco) dias. Após, expeça-se certidão de 

dívida, conforme requerido. Isento de custas e honorários advocatícios, 

nos termos do artigo 54 e 55, da Lei n°9.099/95. Transitada em julgado, 

arquive-se definitivamente os autos, com baixa. Primavera do Leste/MT, 13 

de março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003083-49.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO MENEZES OAB - MT0013322A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1003083-49.2019.8.11.0037. REQUERENTE: MARIA APARECIDA MARTINS 

DA SILVA REQUERIDO: NATURA COSMÉTICOS S.A Vistos, Trata-se de 

Embargos de Declaração opostos pela parte reclamada, por suposta erro 

na sentença de Id 27785941. É o relatório. DECIDO. De início, cumpre 

salientar que os embargos de declaração constituem instrumento 

processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, 

contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela 

sentença ou acórdão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, 

servindo, dessa forma, como instrumento de aperfeiçoamento do julgado 

(CPC, art. 1.022). Assim, não se prestam para reexaminar, em regra, atos 

decisórios alegadamente equivocados ou para incluir no debate novos 

argumentos jurídicos, uma vez que o efeito infringente não é de sua 

natureza, salvo em situações excepcionais. Não verifico a presença do 

vício apontado. O entendimento do juízo foi manifestado na decisão ora 

embargada. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração 

opostos, mas REJEITO-OS INTEGRALMENTE, mantendo incólume a decisão 

proferida. Intime-se. Primavera do Leste, 12 de março de 2020. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007854-07.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY JOANA FERREIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO BARBOSA SIMOES OAB - MT18937/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FIDC NPL2 (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1007854-07.2018.8.11.0037. INTERESSADO: KELLY JOANA FERREIRA 

REQUERIDO: FIDC NPL2 Vistos, Trata-se de Embargos de Declaração 

opostos pela parte reclamada, por suposta erro na sentença de Id 

29579071. É o relatório. DECIDO. De início, cumpre salientar que os 

embargos de declaração constituem instrumento processual com o 

escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão 

sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela sentença ou acórdão 

ou, ainda, de corrigir evidente erro material, servindo, dessa forma, como 

instrumento de aperfeiçoamento do julgado (CPC, art. 1.022). Assim, não 

se prestam para reexaminar, em regra, atos decisórios alegadamente 

equivocados ou para incluir no debate novos argumentos jurídicos, uma 

vez que o efeito infringente não é de sua natureza, salvo em situações 

excepcionais. Não verifico a presença do vício apontado. O entendimento 

do juízo foi manifestado na decisão ora embargada. Ante o exposto, 

CONHEÇO dos embargos de declaração opostos, mas REJEITO-OS 

INTEGRALMENTE, mantendo incólume a decisão proferida. Intime-se. 

Primavera do Leste, 12 de março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004562-14.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL SILVA MARTINS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOLDERA DALLEK OAB - MT20688/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1004562-14.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: RAFAEL SILVA MARTINS 

EXECUTADO: IUNI EDUCACIONAL S/A. Vistos, Trata-se de Ação de 

Execução/cumprimento de sentença na qual houve o adimplemento da 

obrigação, mediante depósito voluntário do valor de R$ 6.429,05 (...) a 

titulo de pagamento, o qual foi depositado em conta judicial única do TJMT. 
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O credor indicou dados para a emissão do (s) alvará (s). Desta forma, a 

extinção do presente feito e o seu consequente arquivamento pela 

quitação da dívida, a teor do que determina o artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil, é medida que de rigor se impõe. Em 

consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na forma do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de imediato o (s) alvará 

(s) ao credor e/ou seu advogado (a), conforme requerido (desde que este 

tenha procuração com poderes especiais para receber e dar quitação). 

Sem custas. Publicada e Registrada no Sistema PJE. Intimem-se. Após o 

trânsito em julgado, dê-se baixa nos autos. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 13 de março de 2.020. Eviner Valério Juiz de Direito

Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 181661 Nr: 11360-76.2016.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO FERNANDO STEIN PENA, CARLOS 

OTÁVIO STEIN PENA, FERNANDO FERREIRA MARÇAL, ALEXANDRE 

HENRIQUE CARDOSO NAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO LOPES DE PAULA - 

OAB:102.119, ROGÉRIO MACHADO FLORES PEREIRA - OAB:61.418

 ATOS ORDINATÓRIOS – Meta 02-2020-CNJ

Nos termos do Art. 203, § 4° do Código de Processo Civil, Art. 3° do 

Código de Processo Penal, Provimento 52-2007-Corregedoria Geral de 

Justiça, remeto estes autos para seja intimado o advogado do acusado 

para apresentar no praza de 05 (cinco) dias, memoriais escritos, nos 

termos do artigo 403, § 3° do Código de Processo Penal.

Primavera do Leste-MT, 12 de março de 2020.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 240131 Nr: 1062-83.2020.811.0037

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA 

DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

JUÍZO DA VARA CRIMINAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE JURADOS E SUPLENTES

O(A) Doutor(a) Patrícia Cristiane Moreira Juiz(a) de Direito e Presidente do 

Tribunal do Júri da Comarca de Primavera do Leste - MT , na forma da lei 

etc.

 F A Z S A B E R , a todos quantos o presente Edital virem ou dele 

conhecimento tiverem, que, nos termos do artigo 429, § 1° e 434 do Código 

de Processo Penal, foram sorteados os cidadãos abaixo relacionados 

para servirem como jurados e suplentes nas sessões ordinárias do 

Tribunal do Júri desta Comarca, com início previsto conforme data e 

horários abaixo, ficando pelo presente edital convocados a comparecer 

na referida data e horário, ao Plenário situado no Edifício do Fórum local, 

ao final indicado.

Código Número Nome Data e Hora

220644 187-50.2019 Réu: Wguedes Nathan Santos Marques

Defesa: Yann Diego 17.03.2020

Às 12 horas

191284 4447-44.2017 Réu: Sávio da Costa Guiamarães

Defesa: Defensoria Pública 20.03.2019

Às 12 horas

163052 1694-51.2016 Réu: Jônio Coelho de Souza

Defesa: Defensoria Pública 24.03.2020

Às 12 horas

221179 453-37.2019 Réu: Gabriel Gomes da Silva

Defesa: Defensoria Pública 27.03.2020

Às 12 horas

1. ADELAIDE COSTA E SILVA Servidora Pública

2. ADELIA NUNES REZENDE DOS SANTOS Servidora Pública

3. ALESSANDRA LEONIA DIOGO LIRA Professora

4. ALEXANDRA RIBEIRO DOS SANTOS Vendedora

5. ALINE MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA DE ASSIS Vendedora

6. AMANDA CAMARGO FACCO Agende de Saúde Sanitarista

7. ANA PAULA ALVES MENDES Servidora Pública

8. ANDREIA JAKQUELINE MICHALSKI DE SOUZA Corretora de Imóveis

9. CARLOS ALBERTO VIEIRA DA SILVA Outros

10. CAROLINA APARECIDA SPIRANDELI Dona de Casa

11. CHAYNHANY GREYCIANE FRICK MACHADO BUENO Agente 

Administrativa

12. CRISTILENE FRANCO DA CRUZ CIRQUEIRA Professora

13. DEBORA FERNANDES DOS SANTOS Estudante

14. EDUARDA REGINA CARVALHO DOS SANTOS Agrônoma

15. ELISANGELA DE OLIVEIRA BORGES Professora

16. ELIZAMA MARQUES Servidora Pública

17. ELMO ONOFRE SAILVA DE OLIVEIRA Outros

18. ELZA MIRANDA DE OLIVEIRA Agente Administrativa

19. EMYLLE CAROLINE PIMENTEL DE SOUZA Estudante

20. ÉRICA COSTA DE CASTRO Servidora Pública

21. ERIKA GRASIELA ABREU DO PRADO Farmacêutica

22. FERNANDA CRISTINE RABELO GUENO Engenheira

23. GISLAINE AMBROSIO DOS SANTOS MATOS Dona de Casa

24. HENRIQUE TRINDADE DO AMARAL Engenheiro

25. ISRAEL NASCIMENTO DE OLIVEIRA Outros

 26. JACKLYNE RODRIGUES DE S. MANSAN Professora

27. JANDER DA SILVA MATOS Agente Administrativo

28. JESSICA FERNANDA DOS SANTOS MOREIRA Servidora Pública

29. JOAO CARLOS QUINTA DOS SANTOS Auxiliar de Escritório

30. JOAO CORREA MELO Servidor Público

31. JOSE PINTO DE SOUZA FILHO Servidor Público

32. JOZY PEREIRA ARAÚJO Auxiliar de Escritório

33. JULIANA FERNANDES SOUZA Auxiliar de Escritório

34. KAWANA NORARA ARAUJO BORGES PEREIRA Estudante

35. MARIA REGINA GALVAO DOMINGUES - Pedagoga

36. MICHELLY NAALE CASTRO PEREIRA Outros

37. MIRIAN ANDRE FERREIRA Servidora Pública

38. MÔNICA FRANCISCA APARECIDA ARAÚJO RIBEIRO Professora

39. MURILO DA COSTA RAMOS Servidor Público

40. NAILDE FERREIRA DE ARAUJO Servidora Pública

41. NEUSA JOANA ZANETTI Servidora Pública

42. PAULA LAYSLANY OLIVEIRA DELMON Servidora Pública

43. SILVANA RODRIGUES PINTO Capitalista de Ativos Financeiros

44. SOLANGE APARECIDA SOARES REZENDE Servidora Pública

45. WELLINGTON CESAR CROCO KUTIANSKI Estagiário

 Eu, Migueloncito dos Santos , que o digitei.

Primavera do Leste - MT, 10 de março de 2020.

Patrícia Cristiane Moreira

Juiz (a) PRESIDENTE DO TRIBUNAL DO JÚRI

Endereço do Fórum: Rua Benjamin Cerutti Nº 252, Bairro: Castelândia,

 Cidade: Primavera do Leste-MT, CEP: 78.850-000,

 Telefone(s): (66) 3500-1100 – Ramal 221.

e-mail: pri.1criminal@tjmt.jus.br

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114841 Nr: 5354-92.2012.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS MANDU DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS MANDU DA 

SILVA - OAB:2.360-MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do Art. 203, § 4° do Código de Processo Civil, Art. 3° do 

Código de Processo Penal, Provimento 52-2007-Corregedoria Geral de 

Justiça, remeto estes autos para seja intimado o advogado do acusado 
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para apresentar no praza de 05 (cinco) dias, memoriais escritos, nos 

termos do artigo 403, § 3° do Código de Processo Penal.

Primavera do Leste-MT, 12 de março de 2020.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 110235 Nr: 569-87.2012.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAELLY PRISCILA 

REZENDE DE ALMEIDA - OAB:18562

 Autos código 110235

Não verificadas as hipóteses do art. 397 do CPP, designo audiência de 

instrução para 07.04.2020 às 13:30 horas, onde serão ouvidos o(a) 

ofendido(a), as testemunhas de acusação e defesa e o(a) acusado(a).

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 16 de dezembro de 2019.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

Comarca de Sorriso

Diretoria do Fórum

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003665-74.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO RIOS ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO BICALHO GUIMARAES OAB - MG147795 (ADVOGADO(A))

ARTHUR FRANCO CARVALHO OAB - MT24647/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT4676-O 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERENTE, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 562,38 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de ID. 16825380 , sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 148,98 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005770-58.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO DA SILVA SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUDIMAR ROMMEL OAB - MT0008238A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALBIO ZOZ (EXECUTADO)

ROSIMEIRE PEREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

1005770-58.2017.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé que, de acordo com a PORTARIA CGJ N. 142, DE 8 DE 

NOVEMBRO DE 2019, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a 

Parte Autora para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça na Comarca de VERA/MT, sendo que a guia para pagamento da 

diligência deverá ser emitida no site do Tribunal de Justiça, por meio da 

opção “cumprir diligência na: outra comarca” e informar os dados do 

zoneamento para o devido cumprimento, comprovando-se o pagamento 

nos autos. Sorriso/MT, 13 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001292-02.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. D. N. N. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANA BOLDORI OAB - MT0013915A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. C. M. D. C. P. N. (REQUERIDO)

 

Autos n. 1001292-02.2020.8.11.0040. Vistos etc. Analisando os autos, 

verifica-se que a parte autora deixou de informar o endereço da 

requerida, pugnando pela citação através do aplicativo WhatsApp. Sem 

delongas, in casu, entendo incabível o acolhimento do pleito do autor na 

hipótese dos autos, haja vista que se trata de ato pessoal, devendo serem 

observadas as formas previstas no art. 246 do CPC. Ademais, convém 

destacar que recentemente o Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso regulamentou a utilização do aplicativo WhatsApp através da 

Portaria Conjunta n. 774/2019-PRES-CGJ-CSJE, de 17/06/2019, instituindo 

tão somente a realização de intimação das partes através do mensageiro, 

restringindo-o no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais, da 

Fazenda Pública e da Turma Recursal Única. Aliado a isso, oportuno 

ressalvar ainda que a parte autora não comprovou a impossibilidade de 

declinar o endereço da demandada, uma vez que anexa aos autos prints 

de troca de mensagens entre a sua patrona e a requerida. Posto isso, 

DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, EMENDAR a inicial em conformidade com o acima exposto, sob pena 

de indeferimento e consequente extinção, nos termos do artigo 321, § 

único do Novo Código de Processo Civil. Oportunamente, CONCLUSOS. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001178-68.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AGROAPOIO COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CATIA BERGAMASCHI OAB - MT23398/O (ADVOGADO(A))

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

ANDRE LUIS STEIN FORTES OAB - MT0016367A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARI IVETE VARGAS (EXECUTADO)

PATRICIA VARGAS DA SILVA (EXECUTADO)

JOSE SIDNEI ALVES DA SILVA (EXECUTADO)

ERVINO DE OLIVEIRA VARGAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO HEMING OAB - MT2869-O (ADVOGADO(A))

 

Autos nº 1001178-68.2017.8.11.0040. Vistos em correição. Seguem 

anexos alvarás de liberação, os quais devem ser encaminhados ao 

Departamento competente do TJ/MT para as providências pertinentes, nos 

termos do item 2.13.4 da CNGC/MT. No mais, DETERMINO as alterações 

necessárias relativamente a classe processual, a fim de que passe a 

constar que o feito se trata de cumprimento de sentença. No mais, 

INTIME-SE a parte executada, através de seu(s) patrono(s) constituído(s), 

para que, no prazo de quinze (15) dias, EFETUE o pagamento do valor 

informado, sob pena de incidência de multa de dez por cento (10%) sobre 

o valor do mesmo e honorários advocatícios, consoante disposto no art. 

523, §1º, do CPC. Se decorrido o prazo de que trata o item anterior sem 

que haja notícia de pagamento, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte 

credora para trazer aos autos, planilha de cálculo devidamente atualizada, 

acrescendo a multa legal de dez por cento (10%), bem como os 

honorários advocatícios de dez por cento (10%). Em sendo efetuado 

pagamento parcial no prazo consignado, a multa e os honorários previstos 
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incidirão sobre o restante (§2º, art. 523, NCPC). Não sendo efetuado 

tempestivamente o pagamento e, apresentada a planilha de cálculo 

atualizada, EXPEÇA-SE o necessário à penhora de bens da parte 

executada (§3º, art. 523, NCPC). Havendo pedido de penhora online, 

façam-me os autos CONCLUSOS para as deliberações pertinentes. Por 

fim, DETERMINO à Secretaria que promova a atualização de todos os 

dados cadastrais (partes, Advogados etc) dos processos em trâmite por 

esta Vara, junto ao Cartório Distribuidor, Sistema Apolo e PJE, 

procedendo-se, se necessário for, a reautuação dos autos, nos termos 

do art. 27, inciso II da CNGC/MT. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às 

providências. Sorriso/MT., 19 de Setembro de 2017. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003805-74.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AILTON ESPEDITO PEREIRA (REQUERIDO)

 

Processo nº: 1003805-74.2019.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO e dou fé 

para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 

16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes 

autos com a finalidade de, intimar a parte REQUERENTE, para no prazo 

legal, manifestar-se acerca da Certidão Negativa do Meirinho.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002876-75.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS GONCALVES DE PAULA OAB - 

MT9456-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGROVERDE AGRONEGOCIOS E LOGISTICA LTDA (EXECUTADO)

MOACYR BATTAGLINI (EXECUTADO)

PAULO HUMBERTO ALVES DE FREITAS (EXECUTADO)

VILMA PIVA BATTAGLINI (EXECUTADO)

Outros Interessados:

FERNANDO BRUGNEROTTO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

CERTIDÃO 1002876-75.2018.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que 

surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do 

Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos 

com a finalidade de, intimar a Parte Autora para manifestar-se acerca da 

Carta Precatória devolvida sem o devido cumprimento.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001427-19.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA E 

AGROPECUARIA LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO UMBERTO LUCHESI OAB - SP76458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAVOURA COMERCIAL AGRICOLA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO MENDES NEITZKE OAB - MT8234/O (ADVOGADO(A))

RODRIGO MARCELO SAPIAGINSKI OAB - MT7978/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001427-19.2017.8.11.0040. 

EXEQUENTE: ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA E 

AGROPECUARIA LTDA. EXECUTADO: LAVOURA COMERCIAL AGRICOLA 

LTDA Vistos etc. Previamente a análise do pedido formulado pelo 

exequente (Id. 14861604), PROCEDA-SE o desentranhamento da petição 

de Id. 12870495, e documentos de Id. 12870520 e seguintes dos 

presentes autos, devendo o executado promover ação autônoma de 

embargos à execução associada a esta demanda. Promovida a 

distribuição da demanda, CERTIFIQUE-SE a tempestividade dos embargos. 

Após, conclusos. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. 

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005150-75.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

D. D. Q. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN LIZE GABIATTI OAB - SC30754 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. J. D. Q. (REQUERIDO)

 

Processo nº: 1005150-75.2019.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO e dou fé 

para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 

16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes 

autos com a finalidade de, intimar a parte REQUERENTE, para no prazo 

legal, manifestar-se acerca da Certidão Negativa do Meirinho.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004849-02.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILMAIR CIRINEU GARCIA (EXECUTADO)

 

Processo nº: 1004849-02.2017.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO e dou fé 

para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 

16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes 

autos com a finalidade de, intimar a parte REQUERENTE, para no prazo 

legal, manifestar-se acerca da correspondência devolvida pelo correio.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002082-88.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IVONERI BAITIRA BORGES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL HENRIQUE DE MELO OAB - MT0012671A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO COPINI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO TRAMONTINA OAB - MT0004728A (ADVOGADO(A))

 

Autos nº 1002082-88.2017.8.11.0040. Vistos etc. De pronto, verifico que 

não foi atribuído valor da causa. Desta feita, DETERMINO a emenda da 

inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, em consonância com o disposto no 

art. 319, V, do CPC, sob pena de extinção do processo na forma do artigo 

321, parágrafo único, do mesmo ‘Codex’. Oportunamente, façam-me os 

autos CONCLUSOS para as deliberações pertinentes. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Às providências. Sorriso/MT., 06 de Junho de 

2017. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002082-88.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IVONERI BAITIRA BORGES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL HENRIQUE DE MELO OAB - MT0012671A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO COPINI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO TRAMONTINA OAB - MT0004728A (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONO os presentes autos para intimar a parte autora acerca da 

certidão de Id. 30299657, requerendo o que entender de direito. Sorriso, 

13/03/2020. Michelle Toscano de Brito Marques - Analista Judiciária

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101882 Nr: 4795-92.2013.811.0040

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEMARO DE ALMEIDA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL WASNIESKI - 

OAB:15469/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA SCARSELLI 

MORAES DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 15.822, MAURICIO VIEIRA 

SERPA - OAB:12758/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento ao art. 431 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de: INTIMAR o advogado FÁBIO CLEBER DO 

PRADO OLIVEIRA, OAB nº 25618/O que se encontra com os presentes 

autos em carga, para no prazo de 03 (três) dias, devolver os autos na 

secretaria da Primeira Vara, sob pena de Busca e Apreensão, além de 

perder o direito à vista fora da secretaria e incorrer em multa, nos termos 

do art. 234, §2º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22821 Nr: 3092-44.2004.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VZDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS SOARES DE JESUS - 

OAB:4711-B, MAURO ANTÔNIO STUANI - OAB:6 116/B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:16253/B, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B, TIANE 

VIZZOTTO - OAB:12679-B

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento ao art. 431 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de: INTIMAR o advogado que se encontra 

com os presentes autos em carga, para no prazo de 03 (três) dias, 

devolver os autos na secretaria da Primeira Vara, sob pena de Busca e 

Apreensão, além de perder o direito à vista fora da secretaria e incorrer 

em multa, nos termos do art. 234, §2º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53415 Nr: 3699-81.2009.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNO DE MARCHI (espólio)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NADIR SUCOLOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENOVAN ISIDORO DE LIMA - 

OAB:3099/MT, ORLANDO CESAR JULIO - OAB:122800/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento ao art. 431 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de: INTIMAR o advogado que se encontra 

com os presentes autos em carga, para no prazo de 03 (três) dias, 

devolver os autos na secretaria da Primeira Vara, sob pena de Busca e 

Apreensão, além de perder o direito à vista fora da secretaria e incorrer 

em multa, nos termos do art. 234, §2º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 10653 Nr: 2417-23.2000.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA RAISER LEDUR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON LUIZ IOPPI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON LUIZ IOPPI - 

OAB:3.300/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento ao art. 431 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de: INTIMAR o advogado que se encontra 

com os presentes autos em carga, para no prazo de 03 (três) dias, 

devolver os autos na secretaria da Primeira Vara, sob pena de Busca e 

Apreensão, além de perder o direito à vista fora da secretaria e incorrer 

em multa, nos termos do art. 234, §2º do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 18530 Nr: 2692-64.2003.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÉRGIO LEANDRO SCHEVINSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO ARGENTO CAMARGO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA SCHEVINSKI - 

OAB:20661, JOICE WOLF SCHOLL - OAB:8386-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARLEY MÁRCIO SOARES DE 

SOUZA - OAB:PA/7.701

 Vistos etc.(...) como restou frustrada a busca de ativos financeiros 

(extrato anexo), procedo, neste ato, a busca de veículos via RENAJUD, a 

qual, também restou infrutífera, visto que localizados somente os veículos 

já constritos neste feito (fls. 351), cuja localização a exequente não 

indicou nos autos, indicando, quiçá, eventual desinteresse neles, o que 

deve ser manifestado expressamente, no prazo de cinco dias.No mais, 

quanto ao item 3 de fls. 364 (constrição em aplicações financeiras), 

INDEFIRO-A, visto que o BACENJUD abarca a modalidade citada.Da mesma 

forma, INDEFIRO o item 7 de fls. 364, qual seja: ofício ao CCS para que 

informe a eventual existência de procuração que outorgue poderes ao 

executado para movimentações financeiras em nome de terceiros, visto 

que a qualidade de procurador de terceiro não empresta ao devedor a 

qualidade de proprietário de eventuais valores ou bens por ele 

movimentados/negociados.Por fim, INDEFIRO o requerimento para fins de 

cancelamento dos cartões de crédito do devedor, visto que o STJ fixou o 

entendimento de que a adoção dos meios executórios atípicos está 

condicionada a existência de indícios de que o devedor possui patrimônio, 

porém oculta para se furtar ao cumprimento da obrigação executida, o 

que, até o momento, não se verifica no presente caso.Sobre o tema:(...) 

Por fim, quanto aos pedidos para expedição de ofício para informação a 

respeito de eventuais bens imóveis registrados em nome do devedor, a 

diligência pode ser implementada pelo credor através do CPF do devedor, 

sem necessidade de intervenção judicial para tanto.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29705 Nr: 4139-19.2005.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARI FRANCISCO VARGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERTINORTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA LEHNEN - OAB:10752-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FERNANDO MARTINS 

BARALDI - OAB:8970

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento ao art. 431 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de: INTIMAR o advogado que se encontra 

com os presentes autos em carga, para no prazo de 03 (três) dias, 

devolver os autos na secretaria da Primeira Vara, sob pena de Busca e 

Apreensão, além de perder o direito à vista fora da secretaria e incorrer 

em multa, nos termos do art. 234, §2º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 34633 Nr: 3772-58.2006.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIAGRIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NÁDIA SALÉH BANDERA, ALVARO LUIZ 

BANDEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:17.824-O, FABIANO GAVIOLLI FACHINI - OAB:5.425-B, FERNANDA 

GAVIOLI FACHINI - OAB:11032/MT, THOMAS GERSON RIBEIRO LEAL - 

OAB:24888/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FABIANO BELLÃO 

GIMENEZ - OAB:6.014

 Vistos etc.

 FIAGRIL LTDA ingressou com a presente execução em desfavor de 

NÁDIA SALÉH BANDERA e ALVARO LUIZ BANDERA, todos qualificados 

nos autos, pelos fatos e fundamentos descritos na exordial.
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Entre ato e outro, a exequente pugnou pela expedição de mandado de 

constatação e penhora de grãos de soja oriundos da Fazenda Três 

Lagoas de propriedade do executado Alvaro Luiz Bandera, até o valor do 

débito de R$ 1.156.999,94 (um milhão cento e cinquenta e seis mil 

novecentos e noventa e nove reais e noventa e quatro centavos), 

conforme petição de fls. 251-255.

À fl. 256 foi determinada a exequente que apresentasse os documentos 

indispensáveis à análise do pleito, tendo cumprido referida determinação 

às fls. 257-272.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o Relatório. Fundamento. Decido.

 Pois bem, considerando que a parte executada já foi devidamente citada 

e, ante a certidão de decurso de prazo para pagamento voluntário (fl. 

147), e em consonância com o disposto no artigo 829, §2º do CPC, DEFIRO 

a penhora e avalição de grãos de soja oriundos da Fazenda Três Lagoas, 

localizada no Município de Peixoto do Azevedo/MT, em nome do executado 

até o limite do débito indicado pelo exequente, ressalvado eventual direito 

de preferência de terceiro.

 No ponto, efetivada a penhora, desde já, DETERMINO a remoção dos 

grãos eis que tenho como relevante que se trata de produto de fácil 

comercialização em nossa região, notadamente ante ao atual período de 

safra.

O produto eventualmente penhorado deverá ser depositado em armazém 

indicado pela exequente, devendo esta providenciar a remoção e o 

armazenamento dos grãos. Intime-se ainda o armazém onde os grãos 

ficarão depositados cientificando-o de que não poderá dispor do produto 

sem EXPRESSA ordem judicial.

Desde já, nomeio a exequente como fiel depositária dos grãos, ficando 

advertida que esta expressamente vedada a comercialização dos grãos 

sem ordem judicial.

INTIME-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52058 Nr: 2430-07.2009.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURI ANTONIO STUANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIRIO BAUMGRATZ, IVAN JOSÉ SAGGIN, 

WALDIR SCARAVELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURI ANTONIO STUANI - 

OAB:6117-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NADJA LAURA PLEUTIM DE 

DEUS - OAB:10382, NILSON JACOB FERREIRA - OAB:9845

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento ao art. 431 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de: INTIMAR o advogado que se encontra 

com os presentes autos em carga, para no prazo de 03 (três) dias, 

devolver os autos na secretaria da Primeira Vara, sob pena de Busca e 

Apreensão, além de perder o direito à vista fora da secretaria e incorrer 

em multa, nos termos do art. 234, §2º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55437 Nr: 5784-40.2009.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ WALTER RUBIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAIR LUNARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO MONARIN - 

OAB:7874-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO 

MARTINOTTO - OAB:37725, JOSELITO CLETER SANTANA - 

OAB:37.699

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento ao art. 431 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de: INTIMAR o advogado que se encontra 

com os presentes autos em carga, para no prazo de 03 (três) dias, 

devolver os autos na secretaria da Primeira Vara, sob pena de Busca e 

Apreensão, além de perder o direito à vista fora da secretaria e incorrer 

em multa, nos termos do art. 234, §2º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100339 Nr: 3079-30.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOICE WOLF SCHOLL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO JACARANDA JOVÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA SCHEVINSKI 

DALBEN - OAB:13272

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento ao art. 431 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de: INTIMAR o advogado(a) ANA PAULA 

SCHEVINSKI DALBEN OAB nº 13272 que se encontra com os presentes 

autos em carga, para no prazo de 03 (três) dias, devolver os autos na 

secretaria da Primeira Vara, sob pena de Busca e Apreensão, além de 

perder o direito à vista fora da secretaria e incorrer em multa, nos termos 

do art. 234, §2º do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104588 Nr: 7655-66.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICIA MIGUEL MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, CRISTINA CIBELI DE 

SOUZA SERENZA - OAB:5678/MS, DANILO SILVA OLIVEIRA - 

OAB:15.359-B/MS, NATALIA HONOSTORIO DE REZENDE - 

OAB:13.714/MS, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO PARMA TIMIDATI - 

OAB:16027/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento ao art. 431 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de: INTIMAR o advogado HERMES DA SILVA, 

OAB nº 14884/O, que se encontra com os presentes autos em carga, 

para no prazo de 03 (três) dias, devolver os autos na secretaria da 

Primeira Vara, sob pena de Busca e Apreensão, além de perder o direito à 

vista fora da secretaria e incorrer em multa, nos termos do art. 234, §2º do 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 146476 Nr: 2218-39.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PIRAPÓ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRRIGAFÉRTIL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA 

SAVOLDI - OAB:9216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLY RUDGE GNOATO - 

OAB:17.786/O

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora, via DJE, para 

efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, devendo, para 

tanto, acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar 

o menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir 

a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o 

usuário deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos 

termos do Provimento nº 07/2017-CGJ. A guia e comprovante de 

pagamento deverão ser juntados aos autos, no prazo legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001726-93.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SUELENE SILVA PEREIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIÃO DO CARMO SOUSA (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):
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ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

Autos n. 1001726-93.2017.8.11.0040 Vistos etc. CUMPRA-SE 

integralmente a decisão de id. 11619666, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001636-80.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROMADISON DOS SANTOS SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

Autos n. 1001636-80.2020.8.11.0040 Vistos etc. Cuida-se de ação de 

busca e apreensão ajuizada por OMNI S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO em desfavor de ROMADISON DOS SANTOS SOUZA, 

ambos devidamente qualificados no presente feito, pelos fatos e 

fundamento exposto na exordial. Analisando os autos, observo que a 

notificação extrajudicial da parte requerida deixou de ser entregue pelo 

motivo ‘endereço insuficiente’ (id. 30185383, p. 2). Como é cediço, em 

ações desse talante, é imprescindível que a inicial venha acompanhada da 

prova de constituição em mora do devedor que, segundo a jurisprudência, 

pode se dar mediante protesto ou recebimento de notificação via AR. 

Nesse sentido, oportuno o julgado abaixo: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO. DECRETO-LEI Nº 911/69. MORA DO DEVEDOR. 

CONSTITUIÇÃO. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. 

COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO NO ENDEREÇO DO 

DEVEDOR PARA A CARACTERIZAÇÃO DA MORA. DISPENSADA A 

NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. RECURSO IMPROVIDO. 1- 

Trata-se de Agravo de Instrumento em face de decisão que determinou à 

Agravante comprovar a ciência inequívoca do Réu, ora Agravado, quanto 

à sua constituição em mora, nos autos da Ação de Busca e Apreensão. 2- 

Firmou-se o entendimento no Colendo STJ e nesta Corte de que para a 

propositura da ação de busca e apreensão e para a constituição em mora 

é necessária a prévia comunicação do devedor por meio de notificação 

extrajudicial expedida pelo Cartório de Títulos e Documentos para o 

endereço do devedor com comprovação de seu recebimento, dispensada 

a notificação pessoal. 3- No entanto, in casu, pela análise dos 

documentos, restou descumprido o requisito da validade da notificação 

extrajudicial do devedor, na medida em que foi certificado "que a 

notificação extrajudicial registrada sob o número 00152085, expedida a 

seu destinatário através da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 

sob o número ME 350895645BR deixou de ser entregue pelo seguinte 

motivo: DESTINATÁRIO AUSENTE, no endereço mencionado, conforme 

comprovante de entrega que faz parte integrante deste Certificado de 

Notificação", pelo motivo de ausência, nas três tentativas efetuadas e 

prossegue a informação dos CORREIOS no sentido de que"O telegrama 

não foi entregue devido ao (s) motivo (s) abaixo e será devolvido ao 

remetente. Motivo da não entrega: Ausente" . 4- Agravo improvido. (TRF-2 

- AG: 201302010172867 RJ , Relator: Desembargador Federal GUILHERME 

DIEFENTHAELER, Data de Julgamento: 15/10/2014, OITAVA TURMA 

ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 24/10/2014) AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO (ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA) – 

CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO 

ENTREGUE PORQUE O DEVEDOR MUDOU-SE – FORMALIDADE PREVISTA 

EM LEI NÃO CUMPRIDA - Não tendo a notificação extrajudicial sido 

entregue no endereço constante do contrato, em virtude da informação de 

que a ré mudou-se, evidente o não cumprimento da formalidade exigida em 

lei. – Indispensável o esgotamento dos meios para tentativa de notificação 

pessoal e, se for o caso, a intimação da devedora por edital – Agravo não 

provido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento AI 22462011320158260000 SP 

2246201-13.2015.8.26.0000 (TJ-SP, Data de Publicação: 07/12/2015) 

Ademais, na eventualidade de não ser possível a entrega da 

correspondência ao destinatário e, esgotados os meios de se localizar o 

paradeiro da parte demandada, apregoa-se a possibilidade de que a 

intimação ocorra por edital. Entrementes, não obstante a petição inicial 

sustentar que a parte demandada está devidamente constituída em mora, 

verifica-se que não há a comprovação efetiva da notificação pessoal 

desta. Ademais, convém destacar que embora tenha havido o protesto, a 

intimação se deu por edital (id. 30185384, p. 1), ou seja, sequer houve a 

tentativa de notificação pessoal anteriormente, de modo que não restou 

demonstrada a constituição em mora da devedora e/ou o esgotamento dos 

meios para que a intimação fosse procedida por edital. Posto isso, 

DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, EMENDAR a inicial no sentido de comprovar a mora do devedor, bem 

como juntar aos autos o comprovante de recolhimento das custas e taxa 

judiciária, sob pena de indeferimento e consequente extinção, nos termos 

do artigo 321, § único do Novo Código de Processo Civil. Oportunamente, 

façam-me os autos conclusos para as deliberações pertinentes. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001634-13.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICHAEL LARA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

Autos n. 1001634-13.2020.8.11.0040 Vistos etc. Cuida-se de ação de 

busca e apreensão ajuizada por OMNI S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO em desfavor de MICHAEL LARA DOS SANTOS, ambos 

devidamente qualificados no presente feito, pelos fatos e fundamento 

exposto na exordial. Analisando os autos, observo que a notificação 

extrajudicial da parte requerida deixou de ser entregue pelo motivo 

‘entrega interna não autorizada’ (id. 30183853, p. 2). Como é cediço, em 

ações desse talante, é imprescindível que a inicial venha acompanhada da 

prova de constituição em mora do devedor que, segundo a jurisprudência, 

pode se dar mediante protesto ou recebimento de notificação via AR. 

Nesse sentido, oportuno o julgado abaixo: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO. DECRETO-LEI Nº 911/69. MORA DO DEVEDOR. 

CONSTITUIÇÃO. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. 

COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO NO ENDEREÇO DO 

DEVEDOR PARA A CARACTERIZAÇÃO DA MORA. DISPENSADA A 

NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. RECURSO IMPROVIDO. 1- 

Trata-se de Agravo de Instrumento em face de decisão que determinou à 

Agravante comprovar a ciência inequívoca do Réu, ora Agravado, quanto 

à sua constituição em mora, nos autos da Ação de Busca e Apreensão. 2- 

Firmou-se o entendimento no Colendo STJ e nesta Corte de que para a 

propositura da ação de busca e apreensão e para a constituição em mora 

é necessária a prévia comunicação do devedor por meio de notificação 

extrajudicial expedida pelo Cartório de Títulos e Documentos para o 

endereço do devedor com comprovação de seu recebimento, dispensada 

a notificação pessoal. 3- No entanto, in casu, pela análise dos 

documentos, restou descumprido o requisito da validade da notificação 

extrajudicial do devedor, na medida em que foi certificado "que a 

notificação extrajudicial registrada sob o número 00152085, expedida a 

seu destinatário através da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 

sob o número ME 350895645BR deixou de ser entregue pelo seguinte 

motivo: DESTINATÁRIO AUSENTE, no endereço mencionado, conforme 

comprovante de entrega que faz parte integrante deste Certificado de 

Notificação", pelo motivo de ausência, nas três tentativas efetuadas e 

prossegue a informação dos CORREIOS no sentido de que"O telegrama 

não foi entregue devido ao (s) motivo (s) abaixo e será devolvido ao 

remetente. Motivo da não entrega: Ausente" . 4- Agravo improvido. (TRF-2 

- AG: 201302010172867 RJ , Relator: Desembargador Federal GUILHERME 

DIEFENTHAELER, Data de Julgamento: 15/10/2014, OITAVA TURMA 

ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 24/10/2014) AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO (ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA) – 

CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO 

ENTREGUE PORQUE O DEVEDOR MUDOU-SE – FORMALIDADE PREVISTA 

EM LEI NÃO CUMPRIDA - Não tendo a notificação extrajudicial sido 

entregue no endereço constante do contrato, em virtude da informação de 

que a ré mudou-se, evidente o não cumprimento da formalidade exigida em 

lei. – Indispensável o esgotamento dos meios para tentativa de notificação 

pessoal e, se for o caso, a intimação da devedora por edital – Agravo não 
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provido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento AI 22462011320158260000 SP 

2246201-13.2015.8.26.0000 (TJ-SP, Data de Publicação: 07/12/2015) 

Ademais, na eventualidade de não ser possível a entrega da 

correspondência ao destinatário e, esgotados os meios de se localizar o 

paradeiro da parte demandada, apregoa-se a possibilidade de que a 

intimação ocorra por edital. Entrementes, não obstante a petição inicial 

sustentar que a parte demandada está devidamente constituída em mora, 

verifica-se que não há a comprovação efetiva da notificação pessoal 

desta. Ademais, convém destacar que embora tenha havido o protesto, a 

intimação se deu por edital (id. 30185384, p. 1), ou seja, sequer houve a 

tentativa de notificação pessoal anteriormente, de modo que não restou 

demonstrada a constituição em mora da devedora e/ou o esgotamento dos 

meios para que a intimação fosse procedida por edital. Posto isso, 

DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, EMENDAR a inicial no sentido de comprovar a mora do devedor, bem 

como juntar aos autos o comprovante de recolhimento das custas e taxa 

judiciária, sob pena de indeferimento e consequente extinção, nos termos 

do artigo 321, § único do Novo Código de Processo Civil. Oportunamente, 

façam-me os autos conclusos para as deliberações pertinentes. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001091-10.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NATAL APARECIDO DELIBERALLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABEL SGUAREZI OAB - MT8347-O (ADVOGADO(A))

ALVARO DA CUNHA NETO OAB - MT12069/O (ADVOGADO(A))

EDENIR RIGHI OAB - MT8484/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIRAX COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

Autos n. 1001091-10.2020.8.11.0040. Vistos etc. RECEBO a inicial. 

CITE-SE a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento do débito (art. 829 do CPC), sob pena de não o fazendo 

ser-lhes penhorados tantos bens quantos forem necessários para 

garantia do principal atualizado, juros, custas e honorários advocatícios 

(art. 829 e parágrafos do CPC) ou oferecer embargos no prazo de 15 

(quinze) dias, independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 

914 c.c. art. 915 do CPC). Caso a constrição recaia sobre bens imóveis, 

INTIME-SE, se for o caso, o terceiro garantidor, providenciando o registro 

da penhora junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente, nos 

termos dos artigos 842, 835, § 3º, 831, 845 § 1º e 837, todos do NCPC. 

Havendo pedido de penhora online, em sendo o caso, façam-me os autos 

conclusos. Desde logo, FIXO os honorários advocatícios em 10% sobre o 

valor do débito devidamente atualizado, sendo que em caso de integral 

pagamento no prazo acima, a verba honorária deve ser reduzida pela 

metade (art. 827, § 1º do CPC). CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001456-64.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEDINES MOLINARI SIMONETTI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

Autos n. 1001456-64.2020.8.11.0040. Vistos etc. RECEBO a inicial. 

CITE-SE a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento do débito (art. 829 do CPC), sob pena de não o fazendo 

ser-lhes penhorados tantos bens quantos forem necessários para 

garantia do principal atualizado, juros, custas e honorários advocatícios 

(art. 829 e parágrafos do CPC) ou oferecer embargos no prazo de 15 

(quinze) dias, independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 

914 c.c. art. 915 do CPC). Caso a constrição recaia sobre bens imóveis, 

INTIME-SE o cônjuge da parte executada, se casado for, bem como o 

terceiro garantidor, providenciando o registro da penhora junto ao Cartório 

de Registro de Imóveis competente, nos termos dos artigos 842, 835, § 3º, 

831, 845 § 1º e 837, todos do NCPC. Havendo pedido de penhora online, 

em sendo o caso, façam-me os autos conclusos. Desde logo, FIXO os 

honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito devidamente 

atualizado, sendo que em caso de integral pagamento no prazo acima, a 

verba honorária deve ser reduzida pela metade (art. 827, § 1º do CPC). 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007677-97.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CONFECCOES SCUDELER LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS BUENO BARBOSA OAB - SP206415 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE ROYER - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

Autos n. 1007677-97.2020.8.11.0040. Vistos etc. RECEBO a inicial. 

CITE-SE a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento do débito (art. 829 do CPC), sob pena de não o fazendo 

ser-lhes penhorados tantos bens quantos forem necessários para 

garantia do principal atualizado, juros, custas e honorários advocatícios 

(art. 829 e parágrafos do CPC) ou oferecer embargos no prazo de 15 

(quinze) dias, independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 

914 c.c. art. 915 do CPC). Caso a constrição recaia sobre bens imóveis, 

INTIME-SE, se for o caso, o terceiro garantidor, providenciando o registro 

da penhora junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente, nos 

termos dos artigos 842, 835, § 3º, 831, 845 § 1º e 837, todos do NCPC. 

Havendo pedido de penhora online, em sendo o caso, façam-me os autos 

conclusos. Desde logo, FIXO os honorários advocatícios em 10% sobre o 

valor do débito devidamente atualizado, sendo que em caso de integral 

pagamento no prazo acima, a verba honorária deve ser reduzida pela 

metade (art. 827, § 1º do CPC). CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1008714-62.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE YASSUDA OAB - MT8875-O (ADVOGADO(A))

GABRIELA DE LOURDES PINTO DE OLIVEIRA OAB - MT24851/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HDI SEGUROS S.A. (DENUNCIAÇÃO À LIDE)

RECAPADORA DE PNEUS SAO CRISTOVAO LTDA - ME (REQUERIDO)

CRISTIANO LODI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1008714-62.2019.8.11.0040. REQUERENTE: 

JOSE RODRIGUES DA SILVA REQUERIDO: CRISTIANO LODI, 

RECAPADORA DE PNEUS SAO CRISTOVAO LTDA - ME DENUNCIAÇÃO À 

LIDE: HDI SEGUROS S.A. Vistos etc. Cuida-se de liquidação de sentença 

promovida por JOSE RODRIGUES DA SILVA em desfavor de CRISTIANO 

LODI, RECAPADORA DE PNEUS SÃO CRISTÓVÃO LTDA e HDI SEGUROS 

S/A, ambos devidamente qualificados nos autos. Em se tratando de 

liquidação de sentença por arbitramento, INTIMEM-SE as partes para 

apresentar pareceres e/ou documentos elucidativos, no prazo de 15 

(quinze) dias, consoante disciplinado no art. 510 do CPC. Após, 

conclusos. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001705-15.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE BAUER (REQUERIDO)

CLODOALDO OMOTE (REQUERIDO)
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CSN-ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

Autos n. 1001705-15.2020.8.11.0040. Vistos etc. Atendidos os requisitos 

legais e regulamentares e, comprovado o recolhimento das custas, se for 

o caso, CUMPRA-SE a carta precatória, servindo a cópia de mandado. 

Havendo necessidade de manifestação ou providência a cargo da parte 

interessada, providenciem-se as devidas intimações, com a advertência 

de que, não havendo resposta no prazo de 30 (trinta) dias, será a missiva 

devolvida, independentemente de cumprimento (CNGC, art. 393). Anoto 

que caso a parte interessada não seja beneficiária da gratuidade judiciária 

e a providência requerida exija diligência de Oficial de Justiça, deverá 

efetuar o pagamento, devendo, para tanto, acessar o site do Tribunal de 

Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu “Serviços” na barra 

superior, escolher a opção “Guias”, a qual irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deverá 

selecionar o tópico “Emissão de Guia de Diligência”, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ. Alcançada a finalidade, ou decorrido o prazo 

acima referido sem resposta, devolva-se à origem, consignadas as 

homenagens deste Juízo. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003940-23.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE RIOS HELENO ANDRADE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEANDRO ANTONIO SCAQUETTI (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GRACE KELLY MOREIRA ALMEIDA OAB - MT22264/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

Autos n. 1003940-23.2018.8.11.0040 Vistos etc. Inexistindo preliminares a 

serem apreciadas ou irregularidades a ser expurgada, DECLARO 

SANEADO O PROCESSO. Diante da manifestação das partes, DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o dia 20 de Maio de 2020, às 

14h30min. FIXO o prazo comum de 15 (quinze) dias para apresentação de 

rol de testemunhas, observando-se o disposto no art. 354, § 4º e 5º c.c. 

450 e 455, todos do CPC. Por fim, DEFIRO os requerimentos de id. 

21210563. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001684-39.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIRO APARECIDO CAETANO TORQUETTI (DEPRECADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

Autos n. 1001684-39.2020.8.11.0040. Vistos etc. Cuida-se de pedido 

realizado por ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA 

LTDA, qualificado nos autos da Ação da Busca e Apreensão promovida 

na Comarca de Cuiabá/MT, em face de JAIRO APARECIDO CAETANO 

TORQUETTI, requerendo o cumprimento da liminar de busca e apreensão 

deferida por aquele Juízo, nos termos do art. 3.º, § 12 do Decreto Lei n. 

911/1969. É O RELATO DO NECESSÁRIO. DECIDO. Inicialmente, 

CERTIFIQUE-SE quanto à autenticidade dos autos que originaram a 

presente. Após, em sendo confirmada a autenticidade dos autos de 

origem e, comprovado o recolhimento das custas, se for o caso, 

considerando que a parte requerente cumpriu o que determina o art. 3.º, § 

12 do Decreto Lei 911/1969, DETERMINO o cumprimento da liminar de 

Busca e Apreensão deferida pelo Juízo da Comarca de Cuiabá/MT tendo 

por objeto a apreensão do veículo descrito em inicial, depositando-o com a 

parte autora ou em mãos de quem por ela indicado. Realizada a apreensão 

dos veículos, INTIME a instituição financeira para retirar o veículo do local 

depositado no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, conforme 

dispõe o art 3.º § 13 do Decreto Lei 911/1969. CUMPRA-SE, expedindo-se 

o necessário. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001632-43.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ISRAEL JOSE LUIZ (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

Autos n. 1001632-43.2020.8.11.0040. Vistos etc. Cuida-se de ação de 

obrigação de fazer c.c. com inexigibilidade de débito e indenização por 

danos morais e pedido de tutela de urgência ajuizada por ISRAEL JOSÉ 

LUIZ em face de ENERGISA MT, ambos qualificados nos autos, aduzindo, 

em síntese, que locou o imóvel urbano localizado na Rua Xingu, n. 1197, 

Bairro Jardim Amazonas, Sorriso/MT, conforme comprova pelo contrato de 

locação em anexo, todavia, após realizar a mudança, deparou-se estar o 

imóvel sem energia elétrica, razão pela qual compareceu perante a sede 

da demandada, momento que foi informado por funcionários da 

concessionaria que a U.C. 6/1116370-6 encontrava-se com débito 

pendente no valor aproximado de R$ 41.000,00 (quarenta e um mil reais), 

relativo a faturas inadimplidas. Segue narrando que, os funcionários da 

Requerida relataram que nada poderia ser feito, condicionando o 

pagamento do débito ao restabelecimento da energia elétrica. Assevera 

que não possui qualquer relação com o débito pretérito constante perante 

a U.C 6/1116370-6, de modo que não pode sofrer com as consequências 

de tal inadimplência. Afirma que realizou requerimento para transferência 

da titularidade da mencionada U.C., bem como o restabelecimento do 

serviço de energia elétrica, contudo, a demandada não aceitou o protocolo 

do pedido. Por tais razões, alegando a prática abusiva da demandada, 

requer a concessão da tutela de urgência a fim de que seja restabelecido 

o fornecimento de energia na U.C. 6/1116370-6, bem como a transferência 

da titularidade. A inicial veio instruída com os documentos de id. 30178563 

e seguintes. Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Pois bem. Relativamente à tutela provisória de 

urgência, o art. 300 do CPC assim dispõe: Art. 300. A tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. § 1º 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressacir os danos que a 

outra parte pode vir a sofrer; caução pode ser dispensada se a parte 

econômicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2º A tutela de 

urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 

3º A tutela de urgência, de natureza antecipada, não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Sem 

delongas, subsumindo-se ao caso em concreto, entendo que os requisitos 

exigidos encontram-se presentes, eis que o autor comprovou que firmou 

contrato de locação do imóvel descrito na exordial na data de 06/02/2020, 

de modo que o pagamento de eventuais débitos não pode ser exigido do 

mesmo. Aliado a isso, encontra sedimentado o entendimento de que a 

suspensão do fornecimento do serviço somente se justifica em relação às 

faturas recentes. Assim, em que pese não tenha sido encartado aos 

autos qualquer documento relativo ao suposto débito perante a 

concessionária de energia, diante do contrato de locação firmado em 

06/02/2020, em um juízo de cognição sumária, permite a constatação da 

probabilidade do direito e do risco de dano, razão pela qual a concessão 

da tutela de urgência pleiteada é medida imperativa. Além disso, oportuno 

mencionar que não se observa efetivo prejuízo à demandada porque há 

possibilidade da reversibilidade da decisão agravada, devendo se 

aguardar a formação do contraditório. Nesse sentido, segue o arresto 

abaixo: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA EM RESIDÊNCIA. DÍVIDA PRETÉRITA DE TERCEIRO, OBJETO DE 

PARCELAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA CONTRA A ATUAL 

POSSUIDORA, SALVO NO PERÍODO DE SUA POSSE DIRETA. 

POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA 

SOMENTE EM CASO DE DÉBITOS RECENTES. RESOLUÇÃO ANEEL Nº 
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414/10. O débito decorrente do fornecimento pretérito de eletricidade pela 

concessionária não pode ser cobrado da possuidora atual do imóvel, que 

não desfrutou do serviço anteriormente, não ostentando a obrigação 

natureza “propter rem.”. A suspensão do fornecimento, por falta de 

pagamento de dívida antiga de terceiro, é irregular e não se admite, 

devendo o serviço ser restabelecido de imediato. Todavia, conforme bem 

observado pela sentença, pende de pagamento as tarifas recentes de 

consumo, faturadas em nome da autora/apelante. Assim, declarado o 

direito ao caso concreto, o cumprimento da ordem fica condicionado ao 

pagamento das 3 últimas faturas emitidas em nome da autora, 

imediatamente anteriores ao corte. (Apelação Cível nº 

1003071-17.2019.8.26.0005, da Comarca de São Paulo. Relator: Edgard 

Rosa) Ante o exposto, demonstrados os requisitos legais, DEFIRO a tutela 

de urgência vindicada, a fim de DETERMINAR que a demandada 

restabeleça o fornecimento de energia na unidade consumidora indicada 

na inicial (n. 6/1116370-6), no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, bem 

como proceda a transferência da titularidade para o autor, sob pena de 

multa de R$ 1.000,00 (mil reais). Sem prejuízo, DESIGNO audiência de 

conciliação para o dia 04 de Maio de 2020, às 16h30min, a ser realizada 

pelo CEJUSC desta Comarca. CITE-SE e INTIME-SE ao comparecimento, 

com as advertências dos arts. 334, § 8º; c/c 344, ambos do CPC, 

consignando que o prazo da resposta deverá obedecer à regra do art. 

335, do mesmo codex. Por fim, DEFIRO a AJG em favor do autor. 

Anote-se. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001682-69.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA DA SILVA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA DALSOQUIO OAB - MT17336/O (ADVOGADO(A))

PAULO CESAR BARBIERI OAB - MT0017739A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POR DO SOL URBANIZACOES LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

Autos n. 1001682-69.2020.8.11.0040. Vistos etc. Analisando a exordial, 

observo que a autora requereu o parcelamento das custas. Sobre o tema, 

dispõe o art. 98, §6º, do CPC, o seguinte: Art. 98. A pessoa natural ou 

jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para 

pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios 

tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...); § 6o Conforme o 

caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas 

processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento. Aliado a isso, dispõe a CNGC/MT, Seção 15, art. 468, §§6º, 

7º e 8º, o seguinte: Art. 468. A gratuidade da justiça abrangerá a pessoal 

natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos 

para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários 

advocatícios, na forma da lei. (...) § 6º O juiz, atento às circunstâncias e 

peculiaridades do caso concreto, após analisar o pedido de gratuidade e 

considerar pertinentes as alegações, poderá, mediante decisão 

fundamentada, conceder direito ao parcelamento de despesas 

processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento. § 7º O parcelamento poderá ser realizado em até seis 

parcelas mensais e sucessivas sujeitas à correção monetária, sendo a 

primeira após a decisão favorável do juiz. § 8º O parcelamento é referente 

às custas de preparo do processo, a serem pagas quando da distribuição 

do feito, e não abrange as despesas processuais havidas no curso do 

processo. Consoante se vê acima, o Código de Processo Civil trouxe a 

possibilidade de parcelamento das despesas processuais para aqueles 

cujo pagamento integral das custas processuais pode revelar-se 

excessivamente oneroso, e, assim, criar hipótese de restrição de acesso 

à Justiça, o que também vem disciplinado na CNGC/MT. No caso em tela, 

não vejo óbice ao deferimento do pedido de parcelamento, já que as 

custas atingem valor considerável, restando demonstrado 

satisfatoriamente pela requerente está em dificuldades financeiras. Desta 

forma, nos termos do art. 98, § 6º do CPC/15, DEFIRO o recolhimento das 

custas judiciais, na forma requerida pelo embargante, 04 (quatro) parcelas 

fixas, mediante emissão de guia com a comprovação nos autos até o dia 

1º (primeiro) de cada mês, ficando ciente que o inadimplemento de 

quaisquer das parcelas poderá importar no indeferimento da petição inicial, 

nos termos do art. 290 do CPC/15. DA TUTELA DE URGÊNCIA Cuida-se de 

ação de rescisão contratual c/c pedido de tutela antecipada e restituição 

das parcelas pagas ajuizada por ROSANA DA SILVA MARQUES em face 

de PÔR DO SOL URBANIZAÇÕES LTDA, ambos devidamente qualificados, 

aduzindo, em síntese, que celebrou contrato particular de promessa de 

compra e venda do imóvel urbano localizado na quadra n. 27, Lote n. 22, 

matriculado sob o n. 42.086 do CRI de Sorriso/MT, Residencial Santa Clara, 

neste município, no valor de R$ 144.100,32 (cento e quarenta e quatro mil, 

cem reais e trinta e dois centavos), sendo o pagamento de entrada no 

valor de R$ 7.960,00 (sete mil, novecentos e sessenta reais) e o 

remanescente parcelado em 152 prestações mensais e sucessivas de R$ 

895,66 (oitocentos e noventa e cinco reais e sessenta e seis centavos) 

cada, iniciando em 05/04/2015 e a última em 10/09/2033. Segue narrando, 

que as parcelas são reajustadas anualmente, incidindo o índice IGP-M, 

mais juros compensatórios de 6% a.a. Assim, iniciou pagando R$ 895,66 

(oitocentos e noventa e cinco reais e sessenta e seis centavos), porém 

em 2017 a parcela já estava em R$ 1.050,37 (um mil e cinquenta reais e 

trinta e sete centavos) e a partir de então começou a ter dificuldades em 

cumprir com o contratado. Afirma que passou um período sem realizar o 

pagamento das parcelas, todavia, buscou a demandada para um possível 

acordo, contudo, esta pretendia reter integralmente os valores pagos, 

razão pela qual para não perder o que já havia investido e tentar 

permanecer com a compra do terreno, aceitou a proposta de 

renegociação em dezembro do ano de 2019, sendo a dívida recalculada, e 

a parcela ajustada para o valor de R$ 996,47 (novecentos e noventa e 

seis reais e quarenta e sete centavos). Ocorre que atualmente começou a 

passar por mais dificuldades financeiras, tornando-se penoso o 

pagamento das parcelas, ficando impossibilitada em dar continuidade ao 

contrato, ressalvando, contudo, que não possui qualquer débito em 

aberto, o que se comprova pelo extrato anexado aos autos. Por tais fatos, 

requer liminarmente a rescisão contratual e suspensão das cobranças 

das parcelas do contrato a partir de 05/04/2020, bem como para que a 

requerida se abstenha de cobrar e inserir o nome/CPF da mesma nos 

órgãos de proteção ao crédito. Ao final, pugna pela rescisão do contrato 

firmado, determinando a retenção de 10% sobre o montante efetivamente 

pago, restituindo-lhe o remanescente. Com a exordial juntaram-se os 

documentos de id. 30248921 e ss. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. RECEBO inicial em efeitos legais. Pois bem. Para concessão da 

liminar é necessária o preenchimento dos requisitos previstos no art. 300 

do Códex instrumental Civil, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1º 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressacir os danos que a 

outra parte pode vir a sofrer; caução pode ser dispensada se a parte 

econômicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2º A tutela de 

urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 

3º A tutela de urgência, de natureza antecipada, não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” Para o 

deferimento do pleito em tela, imperioso a verificação do preenchimento de 

dois requisitos, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. O 

primeiro requisito, fumus boni iuris, repousa na plausibilidade do direito 

alegado, guiado por um juízo superficial de cognição. Em relação à 

probabilidade do direito, verifica-se que não havendo mais interesse da 

autora na aquisição do imóvel, consoante demonstrado pela notificação 

acostada em id. 30249797, não se mostra razoável a manutenção da 

cobrança das parcelas vincendas. Quanto ao periculum in mora, reside no 

fato de que a manutenção da obrigação pela parte autora no contrato 

entabulado, gerará, certamente, sua inscrição no cadastro de 

inadimplentes, o que pode ser compelido com a suspensão das parcelas 

vincendas. Neste sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

já decidiu: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO DE 

CONTRATO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - CONTRATO 

PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – 

DESCUMPRIMENTO POR PARTE DA VENDEDORA - PEDIDO DE 

SUSPENSÃO DO PAGAMENTO E PARA OBSTAR NEGATIVAÇÃO – 

TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 

300, DO CPC, NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA MEDIDA – DECISÃO 

MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos do art. 

300, do CPC, para a concessão da tutela de urgência, cumpre à parte que 

a requerer demonstrar, de forma inequívoca, a probabilidade do direito 

pretendido e o perigo de dano. Diante de indícios de descumprimento do 
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pacto pela agravante, não se mostra razoável pretender que o 

autor/agravado continue a pagar os valores relativos ao contrato, quando 

não mais pretende adquirir o imóvel em questão, motivo pelo qual, diante 

da pretendida rescisão contratual, não há razão para se continuar 

cobrando as parcelas vincendas. Se o pleito final é o de resolver o 

negócio, não se justifica manter exigíveis as parcelas do preço. Daí 

porque se entende correto o deferimento da medida pleiteada para o fim 

de suspender a exigibilidade das parcelas do preço e obrigar a Agravante 

a se abster de incluir o nome do autor em cadastros de proteção ao 

crédito, evitando-se o risco, de um lado, de se verem na contingência de 

pagar valores em favor do promitente, mas que, depois, terão de ser 

ressarcidos, sujeitando-se ao perigo de insolvabilidade ou dissipação 

patrimonial; e, de outro, o perigo, bem conhecido, dos efeitos decorrentes 

da restrição cadastral, vedando o próprio acesso ao crédito. (TJ MT N.U 

1012491-49.2017.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, SEBASTIAO DE 

MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

11/07/2018, Publicado no DJE 02/08/2018). Desta feita, verifica-se que a 

suspensão das parcelas vincendas é medida admitida. Pelo exposto, 

DEFIRO a tutela de urgência vindicada, a fim de DETERMINAR a suspensão 

da exigibilidade e cobrança das parcelas vincendas do contrato objeto dos 

autos a partir desta data, bem como que a requerida se abstenha de 

cobrar e/ou inserir o nome/CPF da autora nos órgãos de proteção ao 

crédito até o julgamento do presente feito. No mais, DESIGNO audiência de 

conciliação para o dia 04 de Maio de 2020, 17h00min, a qual será realizada 

pelo CEJUSC local, nos moldes do regramento expresso da Resolução 

125/2009/CNJ e Ordem de Serviço de regência do NÚCLEO do e. TJMT 

(Resolução 12/2011/TP/TJMT), inclusive na modalidade virtual, se crível, 

devendo os requeridos serem citados com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, restando consignado que as partes devem estar 

acompanhadas por seus respectivos advogados ou defensores públicos. 

CITE-SE a parte requerida para, querendo, contestar a ação no prazo 

legal, ciente que, não apresentada contestação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pela parte requerente, nos termos 

dos artigos 332 e 335 do Código de Processo Civil. Deixo consignado que, 

o não comparecimento injustificado da parte autora ou do réu a audiência 

de conciliação será considerado ato atentatório a dignidade da justiça e 

será sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado, ut § 8.º do art. 334 do NCPC. Havendo autocomposição 

entre as partes após manejo das técnicas afetas a tal fase de mediação, 

os autos retornarão a este juízo natural para homologação, não havendo 

tal solução consensual do conflito de interesse, por força do art. 335 do 

NCPC, poderá o réu oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, cujo termo inicial observará o contido nos incisos I, II, III e § § 

1.º e 2.º do art. 335. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001715-59.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA MARIA DE SOUZA GUIMARAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR JOSE DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

Autos n. 1001715-59.2020.8.11.0040. Vistos etc. Atendidos os requisitos 

legais e regulamentares e, comprovado o recolhimento das custas, se for 

o caso, CUMPRA-SE a carta precatória, servindo a cópia de mandado. 

Havendo necessidade de manifestação ou providência a cargo da parte 

interessada, providenciem-se as devidas intimações, com a advertência 

de que, não havendo resposta no prazo de 30 (trinta) dias, será a missiva 

devolvida, independentemente de cumprimento (CNGC, art. 393). Anoto 

que caso a parte interessada não seja beneficiária da gratuidade judiciária 

e a providência requerida exija diligência de Oficial de Justiça, deverá 

efetuar o pagamento, devendo, para tanto, acessar o site do Tribunal de 

Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu “Serviços” na barra 

superior, escolher a opção “Guias”, a qual irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deverá 

selecionar o tópico “Emissão de Guia de Diligência”, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ. Alcançada a finalidade, ou decorrido o prazo 

acima referido sem resposta, devolva-se à origem, consignadas as 

homenagens deste Juízo. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000867-72.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALTIELE NUNES FERREIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OTAVIO SILVA MAGELA OAB - MT24915/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000867-72.2020.8.11.0040. REQUERENTE: 

OMNI FINANCEIRA S/A REQUERIDO: ALTIELE NUNES FERREIRA Vistos etc. 

Diante da informação do Juízo Deprecante acerca do recebimento do 

pedido de Recuperação Judicial em favor da parte requerida e 

consequente suspensão da medida liminar de busca e apreensão (id. 

29888057), DETERMINO A SUSPENSÃO da presente missiva pelo prazo de 

blindagem. REMETAM-SE os autos ao arquivo até o decurso do prazo, 

procedendo a baixa do relatório mensal. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001718-14.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA MARIA DE SOUZA GUIMARAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR JOSE DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

Autos n. 1001718-14.2020.8.11.0040. Vistos etc. Atendidos os requisitos 

legais e regulamentares e, comprovado o recolhimento das custas, se for 

o caso, CUMPRA-SE a carta precatória, servindo a cópia de mandado. 

Havendo necessidade de manifestação ou providência a cargo da parte 

interessada, providenciem-se as devidas intimações, com a advertência 

de que, não havendo resposta no prazo de 30 (trinta) dias, será a missiva 

devolvida, independentemente de cumprimento (CNGC, art. 393). Anoto 

que caso a parte interessada não seja beneficiária da gratuidade judiciária 

e a providência requerida exija diligência de Oficial de Justiça, deverá 

efetuar o pagamento, devendo, para tanto, acessar o site do Tribunal de 

Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu “Serviços” na barra 

superior, escolher a opção “Guias”, a qual irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deverá 

selecionar o tópico “Emissão de Guia de Diligência”, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ. Alcançada a finalidade, ou decorrido o prazo 

acima referido sem resposta, devolva-se à origem, consignadas as 

homenagens deste Juízo. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001710-37.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR JOSE DUARTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

Autos n. 1001710-37.2020.8.11.0040 Vistos etc. RECEBO a inicial 

apresentada. DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita, salientando que 

poderão ser revogados a qualquer tempo, acaso verificadas as hipóteses 

legais. CITE-SE a parte requerida para, querendo, contestar a ação no 

prazo legal, ciente que, não apresentada contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela requerente, nos 

termos dos artigos 332 e 335 do Código de Processo Civil. Deixo de 

designar sessão de mediação/conciliação, sufragando o disposto no art. 

334, do CPC/15, haja vista o constante no Ofício Circular n. 
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01/2017/CEJUSC. Oportunamente, façam-me os autos CONCLUSOS para 

as deliberações pertinentes. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001713-89.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

THAYNARA PEREIRA FLORENTINO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLYSSIA PEREIRA ALVARENGA OAB - MT0020704A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOICE BLANCO FORMENTAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

Autos n. 1001713-89.2020.8.11.0040. Vistos etc. Compulsando os autos 

verifico que as notas promissórias que acompanham a exordial 

encontram-se parcialmente ilegíveis. Sendo assim, INTIME-SE a parte 

autora para proceder a reinserção dos documentos acima mencionados 

aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias. Oportunamente, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Érico de 

Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001711-22.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO JOSE GARCIA OAB - SP134719-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

COOPERLIRA AGRONEGOCIOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

NEI SARAIVA DOS SANTOS (REQUERIDO)

JULIANO MARTINS DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

Autos n. 1001711-22.2020.8.11.0040. Vistos etc. Atendidos os requisitos 

legais e regulamentares e, comprovado o recolhimento das custas, se for 

o caso, CUMPRA-SE a carta precatória, servindo a cópia de mandado. 

Havendo necessidade de manifestação ou providência a cargo da parte 

interessada, providenciem-se as devidas intimações, com a advertência 

de que, não havendo resposta no prazo de 30 (trinta) dias, será a missiva 

devolvida, independentemente de cumprimento (CNGC, art. 393). Anoto 

que caso a parte interessada não seja beneficiária da gratuidade judiciária 

e a providência requerida exija diligência de Oficial de Justiça, deverá 

efetuar o pagamento, devendo, para tanto, acessar o site do Tribunal de 

Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu “Serviços” na barra 

superior, escolher a opção “Guias”, a qual irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deverá 

selecionar o tópico “Emissão de Guia de Diligência”, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ. Alcançada a finalidade, ou decorrido o prazo 

acima referido sem resposta, devolva-se à origem, consignadas as 

homenagens deste Juízo. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz 

de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001293-84.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO OLIVEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

Autos n. 1001293-84.2020.8.11.0040. Vistos etc. Diante da manifestação 

de id. 30073026, DEFIRO o pedido de cancelamento da distribuição. Sobre 

o assunto, o Código de Processo Civil dispõe o seguinte, in verbis: Art. 

290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa 

de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de 

ingresso em 15 (quinze) dias. Ante o exposto e tudo mais que dos autos 

consta, INDEFIRO a petição inicial, determinando o cancelamento da 

distribuição do feito e, por conseguinte, JULGO EXTINTO O PRESENTE 

PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, com fundamento nos artigos 

290 c.c. 485, inciso I, do Código de Processo Civil. SEM CUSTAS. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS indevidos. P.R.I.C. Às providências. Érico 

de Almeida Duarte Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007673-60.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELOI ANTONIO DE CONTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACQUAVILLE ASSOCIACAO DE RECREIO RURAL (REU)

DANIEL DA SILVA ARAUJO (REU)

JOSUE DA SILVA ARAUJO (REU)

 

1007673-60.2019.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, INTIMAR a PARTE REQUERENTE, para, no prazo legal, 

manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de direito, tendo em 

vista a Carta Citação devolvida pelo correio.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003652-41.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

METALURGICA MOR SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEIDIMARA DA SILVA FLORES OAB - RS63984 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMARGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

1003652-41.2019.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, INTIMAR a PARTE REQUERENTE, para, no prazo legal, 

manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de direito, tendo em 

vista a Carta Citação devolvida pelo correio.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007831-18.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON LUIZ BASSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO TRAMONTINA OAB - MT0004728A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO FONTANA (REU)

 

1007831-18.2019.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, INTIMAR a PARTE REQUERENTE, para, no prazo legal, 

manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de direito, tendo em 

vista a Carta Citação devolvida pelo correio.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-47 SEQÜESTRO

Processo Número: 1001378-12.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MONSANTO DO BRASIL LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL VIANA DE MELO OAB - SP309229 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GECI MACIEL COSTA (REQUERIDO)

 

Processo nº: 1001378-12.2016.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO e dou fé 

para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 

16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes 

autos com a finalidade de, intimar a parte REQUERENTE, para no prazo 

legal, manifestar-se acerca da Certidão Negativa do Meirinho.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
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Processo Número: 1006902-19.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHIS HALEY PUERARI PEDRA OAB - MT22764/O (ADVOGADO(A))

ANTONIO LENOAR MARTINS OAB - MT7.975-B (ADVOGADO(A))

RHENAN ARTHUR FUZINATO OAB - MT26183/O (ADVOGADO(A))

WALTER DJONES RAPUANO OAB - MT0016505A (ADVOGADO(A))

JORGE YASSUDA OAB - MT8875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. R. A. C. (EXECUTADO)

 

Processo nº: 1006902-19.2018.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO e dou fé 

para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 

16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes 

autos com a finalidade de, intimar a parte REQUERENTE, para no prazo 

legal, manifestar-se acerca da Certidão Negativa do Meirinho.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002210-11.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE DOVAR DAPPER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE WERNER DA MATTA OAB - RS63020 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO VEDANA DUTRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARLEY GOMES GONCALVES OAB - MT12192/O-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ODACIR JOSE BALESTRERI (EXECUTADO)

LEONARDO ZANELLA BONETTI OAB - RS59172 (ADVOGADO(A))

TRANSPORTADORA CAIBIENSE LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO)

VANESSA CAROLINE LAGEMANN OAB - MT21265-O (ADVOGADO(A))

 

Processo nº: 1002210-11.2017.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO E DOU FÉ 

QUE NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO DA PARTE AUTORA. CERTIFICO e dou 

fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à 

Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC. Sorriso/MT, 13 de março de 2020. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004916-93.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALQUIRIA FERRARIN (EXECUTADO)

 

1004916-93.2019.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para efetuar o pagamento da diligência 

complementar do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 3.570,00. Aqueles 

que necessitam fazer o pagamento devem acessar o site do Tribunal de 

Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’, bem 

como manifestar-se acerca da certidão negativa do Oficial.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA 

CÍVEL

Processo Número: 1007223-20.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GISELI LOPES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA DALSOQUIO OAB - MT17336/O (ADVOGADO(A))

PAULO CESAR BARBIERI OAB - MT0017739A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO MOACIR LANGE (REU)

GLADECI COSTARELLI (REU)

 

1007223-20.2019.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para efetuar o pagamento da diligência 

complementar do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 140,00. Aqueles 

que necessitam fazer o pagamento devem acessar o site do Tribunal de 

Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61602 Nr: 4895-52.2010.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELITA STIEVEN PINHO, IVONE TEREZINHA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ ZANON - 

OAB:40075-A

 Certifico e dou fé que, não foi possível a pesquisa do valor médio de 

mercado do bem, conforme divulgado pela Tabela da Fundação Instituto de 

Pesquisas Econômicas – FIPE dos automóveis conforme extrato do 

RENAJUD às fls. 600, dada a falta de informações, motivo pelo qual INTIMO 

a parte autora para que recolha a diligência do oficial de justiça, no sítio do 

TJMT, comprovando nos autos o pagamento, para a avaliação in loco.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61602 Nr: 4895-52.2010.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELITA STIEVEN PINHO, IVONE TEREZINHA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ ZANON - 

OAB:40075-A

 Impulsiono os presentes autos INTIMANDO a parte autora para recolher a 

guia de Diligência no sítio da Internet do TJMT, comprovando o pagamento 

nos autos, a fim de que seja expedido mandado de intimação para parte 

executada, acerca da penhora de bens realizada.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44631 Nr: 1573-92.2008.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AIRES MELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DE AGRENCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucien Fábio Fiel Pavoni - 

OAB:6525, RONIMÁRCIO NAVES - OAB:6228/MT

 Impulsiono os autos, INTIMANDO a parte autora, para que traga aos autos 

os endereços atualizados dos sócios da executada, uma vez que, às 

fls.384 consta somente os procuradores constituídos, e a decisão às 

fls.388 determina intimação pessoal.

Olga Mazzei

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069616/3/2020 Página 146 de 799



Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52096 Nr: 2696-91.2009.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FREITAS ARMAZENS GERAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL BATISTA MASSOCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO SANTOS DA SILVA - 

OAB:5.726-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos INTIMANDO a parte autora para recolher a 

guia de taxas/custas no sítio da Internet do TJMT, comprovando o 

pagamento nos autos, a fim de que seja expedida carta precatória 

conforme solicitado às fls.135/136.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

3ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000048-72.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NEREU BRESOLIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO PIVETTA OAB - MT16725 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M J RIBAS - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Mauro da Silva Andrieski OAB - MT0010925A-B (ADVOGADO(A))

 

Processo nº : 1000048-72.2019.8.11.0040 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

INTIMAR a PARTE REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos 

autos, requerendo o que entender de direito. Sorriso/MT, 13 de março de 

2020.

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

Processo Número: 1004145-52.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

J. D. C. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS WANDERLEY DE LIMA OAB - MT24081/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. M. B. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

L. B. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Processo  n º  1004145 -52 .2018 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

intimar a parte REQUERENTE, para no prazo legal, manifestar-se acerca da 

Certidão Negativa do Meirinho. Sorriso/MT, 13/03/2020.

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

Processo Número: 1004145-52.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

J. D. C. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS WANDERLEY DE LIMA OAB - MT24081/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. M. B. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

L. B. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Processo  n º  1004145 -52 .2018 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

intimar a parte REQUERIDA, para no prazo legal, manifestar-se acerca da 

Certidão Negativa do Meirinho. Sorriso/MT, 13/03/2020.

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

Processo Número: 1004840-69.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE FORLIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANDRA GOMES OAB - MT21503/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENECI CHARLICO DE OLIVEIRA (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Processo nº : 1004840-69.2019.8.11.0040 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

INTIMAR a PARTE REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos 

autos, requerendo o que entender de direito. Sorriso/MT, 13 de março de 

2020.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1007539-33.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

L. C. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO(A))

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO(A))

CEZAR VIANA LUCENA OAB - MT0019417A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. A. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Processo n º :  1007539-33 .2019 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

intimar a Parte Autora para impugnar a contestação, no prazo legal. 

Sorriso/MT, 13 de março de 2020.

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

Processo Número: 1008539-68.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

V. M. L. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA DINARTE SOARES OAB - MT11875-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. S. (REU)

W. M. D. S. L. (REU)

G. H. D. S. L. (REU)

P. S. D. S. L. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

P rocesso  n º  1008539 -68 .2019 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, impulsiono estes autos com a finalidade de designar o dia 

15 DE MAIO DE 2020, às 17h, para a realização da SESSÃO DE 

CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO, a ser realizada pelo Conciliador/Mediador do 

CEJUSC - Centro de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Sorriso/MT, conforme PAUTA previamente estabelecida pela ORDEM DE 

SERVIÇO nº 01/2016/CEJUSC. Sorriso/MT, 13/03/2020. MARCILEIA 

CAPITANIO MULLER DE SOUZA Técnico(a)/Analista/Gestor(a) 

Judiciário(a)
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Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000772-42.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

W. P. D. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO OAB - MT0018159A (ADVOGADO(A))

ELLEN XIMENA BAPTISTA DE CARVALHO OAB - MT17232/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. D. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

P rocesso  n º  1000772 -42 .2020 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

intimar a parte REQUERENTE, para no prazo legal, manifestar-se acerca da 

Certidão Negativa do Meirinho. Sorriso/MT, 13/03/2020.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000421-11.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELISA REIS MOSCATELLI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO(A))

ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO OAB - MT0009546S 

(ADVOGADO(A))

JORGE YASSUDA OAB - MT8875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Processo n º :  1000421-11 .2016 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

intimar as partes, para no prazo legal, especificarem as provas que 

pretendem produzir, justificando necessidade e pertinência, sob pena de 

indeferimento e/ou preclusão. Sorriso/MT, 13 de março de 2020.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002292-71.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOACIR BERGAMIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MENDES DA SILVA OAB - MT0007603A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. P. DOS SANTOS IMOVEIS EIRELI - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSANE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT13372-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n º :  1002292-71 .2019 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

intimar a Parte Autora para impugnar a contestação, no prazo legal. 

Sorriso/MT, 13 de março de 2020.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002810-61.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLODUALDO MARTINS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MENDES DA SILVA OAB - MT0007603A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. P. DOS SANTOS IMOVEIS EIRELI - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

REJANE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT15962-O (ADVOGADO(A))

ROSANE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT13372-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n º :  1002810-61 .2019 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

intimar a Parte Autora para impugnar a contestação, no prazo legal. 

Sorriso/MT, 13 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1006231-30.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JL SCHMITT JUNIOR - ME (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON ROZENDO PORTOLAN OAB - MS0007504A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO(A))

 

P rocesso  n º  1006231 -30 .2017 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, impulsiono estes autos com a finalidade de designar o dia 

29 DE MAIO DE 2020, às 10h, para a realização da SESSÃO DE 

CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO, a ser realizada pelo Conciliador/Mediador do 

CEJUSC - Centro de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Sorriso/MT, conforme PAUTA previamente estabelecida pela ORDEM DE 

SERVIÇO nº 01/2016/CEJUSC. Sorriso/MT, 13/03/2020. MARCILEIA 

CAPITANIO MULLER DE SOUZA Técnico(a)/Analista/Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000373-18.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR CHAVES CAMPOS (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLY RUDGE GNOATO OAB - MT0017786S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA REJANE RIBAS (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Outros Interessados:

SERGIO LEANDRO SCHEVINSKI (LITISCONSORTES)

VANDERLY RUDGE GNOATO OAB - MT0017786S-O (ADVOGADO(A))

 

P rocesso  n º  1000373 -18 .2017 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, impulsiono estes autos com a finalidade de designar o dia 

29 DE MAIO DE 2020, às 11h, para a realização da SESSÃO DE 

CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO, a ser realizada pelo Conciliador/Mediador do 

CEJUSC - Centro de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Sorriso/MT, conforme PAUTA previamente estabelecida pela ORDEM DE 

SERVIÇO nº 01/2016/CEJUSC. Sorriso/MT, 13/03/2020. MARCILEIA 

CAPITANIO MULLER DE SOUZA Técnico(a)/Analista/Gestor(a) 

Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005163-74.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO STEFANELLO NOGUEIRA (AUTOR(A))

REJANE MARISTELA BENDER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MATEUS MENEGON OAB - MT0011229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS OAB - MT3889-O (ADVOGADO(A))

LUIZ FERNANDO WAHLBRINK OAB - MT8830-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n º :  1005163-74 .2019 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

intimar a Parte Autora para impugnar a contestação, no prazo legal. 

Sorriso/MT, 13 de março de 2020.
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Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005194-94.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PHEDE RICHE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n º :  1005194-94 .2019 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

intimar as partes, para no prazo legal, especificarem as provas que 

pretendem produzir, justificando necessidade e pertinência, sob pena de 

indeferimento e/ou preclusão. Sorriso/MT, 13 de março de 2020.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006983-65.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL 

CIDADE JARDIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELLIPE MAKARI MANFRIM OAB - SP343731 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAIANI CRISTINA MAZONI (REU)

 

Processo  n º  1006983 -65 .2018 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

intimar a parte REQUERENTE, para no prazo legal, manifestar-se acerca da 

Certidão Negativa do Meirinho. Sorriso/MT, 13/03/2020.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-46 PROTESTO

Processo Número: 1005507-55.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR JOSE CAOVILLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN BRASIL PIETROBON MAGALHAES OAB - MT18177/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DELICIOUS FISH AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR OAB - RS71649 (ADVOGADO(A))

 

Processo n º :  1005507-55 .2019 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

intimar a Parte Autora para impugnar a contestação, no prazo legal. 

Sorriso/MT, 13 de março de 2020.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006996-30.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CLAUDIO COSTA GOUVEIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO(A))

JORGE YASSUDA OAB - MT8875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n º :  1006996-30 .2019 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

intimar a Parte Autora para impugnar a contestação, no prazo legal. 

Sorriso/MT, 13 de março de 2020.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004259-54.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE CRISTINA FORMENTO BISPO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELEN ARAUJO RIOS OAB - MT26090/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO HORIZONTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSANE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT13372-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n º :  1004259-54 .2019 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

intimar a Parte Autora para impugnar a contestação, no prazo legal. 

Sorriso/MT, 13 de março de 2020.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1002205-18.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO DALLAGNOL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO COELHO RIBEIRO OAB - MT16215-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLORINDO JOSE FACHIN (REQUERIDO)

AYSLAN FACHIN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABRICIO ALVES MATTOS OAB - MT0012097A (ADVOGADO(A))

 

Processo n º :  1002205-18 .2019 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

intimar a Parte Autora para impugnar a contestação, no prazo legal. 

Sorriso/MT, 13 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003240-18.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

E. R. P. (AUTOR(A))

A. A. A. L. (AUTOR(A))

J. A. L. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON ROZENDO PORTOLAN OAB - MS0007504A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. E. D. C. (REU)

A. G. S. (REU)

P. S. S. (REU)

C. D. C. D. M. P. D. S. E. E. D. M. G. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA OAB - MT0011533A 

(ADVOGADO(A))

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT9247-O (ADVOGADO(A))

JOICE WOLF SCHOLL OAB - MT0008386A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003240-18.2016.8.11.0040. AUTOR(A): 

JAN ASSAD LAHHAM, ALEXSANDRA AURELIO AZAMBUJA LAHHAM, 

EMERSON ROZENDO PORTOLAN RÉU: ADEMIR GOTARDO SCARIOT, 

IVAN EMILIO DALLA CORTE, COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, 

PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO, PARK 

SHOPPING SORRISO Vistos etc., Diante da complexidade do caso, DEFIRO 

o pedido de Id 20966092 e DESIGNO audiência de conciliação, a ser 

presidida por esta Magistrada, para o dia 02/04/2020, às 15h00min. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Daiene Vaz Carvalho 

Goulart Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007239-71.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JOSE DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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VANUZA REGINA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SUELI TEIXEIRA OAB - MT25750/O-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n º :  1007239-71 .2019 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

intimar a Parte Autora para impugnar a contestação e CONTESTAR A 

RECONVENÇÃO, no prazo legal. Sorriso/MT, 13 de março de 2020.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007748-02.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOCELI ANTUNES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS MENDES DE MORAES OAB - MT0003540S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOACIR BRESCANSIN (REU)

 

Processo  n º  1007748 -02 .2019 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

intimar a parte REQUERENTE, para no prazo legal, manifestar-se acerca da 

Certidão Negativa do Meirinho. Sorriso/MT, 13/03/2020.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1008495-49.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI FATIMA DALLA LONGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUEL PETRI SOLETTI OAB - MT0012327A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ALBERTO MADALOZZO (REQUERIDO)

 

Processo  n º  1008495 -49 .2019 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

intimar a parte REQUERENTE, para no prazo legal, manifestar-se acerca da 

Certidão Negativa do Meirinho. Sorriso/MT, 13/03/2020.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008377-73.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CONCEICAO DE MARIA CORREA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO FERREIRA DA SILVA OAB - MT7868/A (ADVOGADO(A))

FABRICIO ALVES MATTOS OAB - MT0012097A (ADVOGADO(A))

JOAO CARNEIRO BARROS NETO OAB - MT15216/O (ADVOGADO(A))

IANKA PEZARICO GIACOMELLI OAB - MT26752/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERMES CALGARO (REU)

 

Processo  n º  1008377 -73 .2019 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

intimar a parte REQUERENTE, para no prazo legal, manifestar-se acerca da 

Certidão Negativa do Meirinho. Sorriso/MT, 13/03/2020.

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

Processo Número: 1000743-26.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

K. R. A. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE ANDRADE DOS SANTOS OAB - 042.042.321-40 

(REPRESENTANTE)

LUANA MONICA DE JESUS SOUZA OAB - MT24644/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H. R. P. (REU)

R. G. V. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1000743-26.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

K. R. A. P. REPRESENTANTE: CRISTIANE ANDRADE DOS SANTOS REU: 

RODRIGO GOMES VANI, HEMERSON RICARDO PESKE Vistos etc., 

Trata-se de Ação de Investigação de Paternidade c/c Anulação de 

Registro Civil de Nascimento c/c Alimentos proposta por KAUÃ RICARDO 

ANDRADE PESKE, representado por sua genitora Cristiane Andrade dos 

Santos, em face de RODRIGO GOMES VANI e HEMERSON RICARDO 

PESKE. Em audiência de conciliação realizada no CEJUSC as partes 

consensualmente reconheceram a paternidade biológica do requerido 

RODRIGO GOMES VANI em relação ao autor KAUÃ RICARDO ANDRADE 

PESKE, pugnando pela inclusão no registro de nascimento do pai e avós 

paternos, passando o menor a ser chamar KAUÃ RICARDO ANDRADE 

VANI. As partes também acordaram em relação aos alimentos e visitas. 

Ante o exposto, HOMOLOGO, para que surta seus jurídicos e regulares 

efeitos, o acordo a que chegaram as partes, o qual observará as 

cláusulas livremente estipuladas pelos requerentes, e assim o faço para 

DECLARAR que o requerido RODRIGO GOMES VANI, brasileiro, portador 

do RG 18015794 SSP/MT, é o pai biológico de KAUÃ RICARDO ANDRADE 

PESKE, o qual passará a se chamar KAUÃ RICARDO ANDRADE VANI. 

Sem custas, ante os benefícios da gratuidade judiciária deferidos em favor 

das partes. Considerando que a presente sentença acolheu pretensão 

conjunta das partes, mostra-se inegável a ausência de interesse na 

interposição de recursos, operando-se a hipótese do art. 1.000, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil. Em razão disso, CERTIFIQUE-SE, 

desde logo, o trânsito em julgado da presente decisão. INTIME-SE as 

partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentarem a certidão de 

nascimento e/ou RG do requerido RODRIGO GOMES VANI para a 

comprovação do nome dos avós paternos do autor, possibilitando, assim, 

a retificação do seu registro de nascimento. Após, EXPEÇA-SE ofício ao 

Segundo Serviço Notarial e Registral de Nova Ubiratã/MT para exclusão do 

nome do requerido HEMERSON RICARDO PESKE do registro civil de 

nascimento de Id 18044741 e inclusão do nome do requerido RODRIGO 

GOMES VANI, com os respectivos avós paternos e alteração do nome do 

menor para KAUÃ RICARDO ANDRADE VANI. Cumpridas estas diligências, 

procedam-se as anotações e comunicações de praxe e arquivem-se os 

autos, na forma das normas elencadas na CNGC-CGJ. Ciência ao 

Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza de Direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001452-95.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE ALVARENGA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON CARLOTT OAB - MT0006679A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO CIACCO GREGORIO - ME (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1001452-95.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

HENRIQUE ALVARENGA SILVA REU: THIAGO CIACCO GREGORIO - ME 

Vistos etc., Tratam-se de Embargos Declaratórios ofertados por 

HERNIQUE ALVARENGA SILVA, em face da r. sentença de Id 23084783, 

alegando erro material do juízo em relação à fixação dos honorários 

advocatícios sucumbenciais em favor da parte requerida/embargada, em 

razão de sua revelia. A parte embargada não se manifestou acerca dos 

embargados declaratórios. Pois bem. No que tange ao aludido erro 

material, entendo que assiste razão à parte embargante, uma vez que não 

há que se falar em fixação de honorários sucumbênciais em desfavor do 

embargante/autor quando a parte adversa não constituiu advogado. Diante 

de todo exposto, CONHEÇO E ACOLHO OS EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS, para retificar o dispositivo da r. sentença de fls. 104, 

para que onde se lia: " Em atenção ao disposto no artigo 86 do CPC, 

CONDENO as partes ao pagamento das custas, despesas e honorários 

advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, na 

proporção de 70% a cargo da parte requerida e 30% a cargo da parte 

autora.", deve se ler: "Em atenção ao disposto no artigo 86 do CPC, e 

considerando que a parte requerida não constituiu advogado, CONDENO o 

réu ao pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios, estes 
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fixados em 10% sobre o valor da condenação". Intimem-se. Cumpra-se. 

Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1006240-21.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

L. L. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR ROGERIO DE MOURA OAB - MT13853/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. D. F. K. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1006240-21.2019.8.11.0040. 

REQUERENTE: LAERCIO LUIS OBERHERR REQUERIDO: LIDIANE DE FATIMA 

KOLLING Vistos etc., Vieram os autos conclusos em virtude do pedido de 

desistência da ação (ID n.º 24846478). DECIDO. Compulsando os autos, 

verifico que, entre um ato e outro, antes mesmo da citação da parte 

contrária, a parte requerente apresentou pedido expresso de desistência 

da ação, pugnando pela extinção do feito. Nesse ponto, vale destacar 

que, não tendo havido citação, torna-se desnecessária a anuência da 

parte requerida ao pedido, conforme inteligência do art. 485, § 4º, do CPC. 

Desta maneira, acolho o pedido de desistência da ação, homologando-o na 

forma do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e, em 

consequência, julgo extinto o presente feito, sem resolução de mérito, com 

fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Condeno a 

parte autora ao pagamento das custas processuais. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado esta sentença, arquivem-se 

os autos. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004799-39.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDEN OSMAR DA ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA OAB - MT0019731A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA OAB - MT0015318S (ADVOGADO(A))

 

Processo n º :  1004799-39 .2018 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

intimar o(a) APELADO(A), para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação, nos termos do artigo 1010, e seus 

parágrafos do NCPC. Sorriso/MT, 13 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-17 ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA

Processo Número: 1002762-05.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

R. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVELEEN JOICE DIAS OAB - MT26435/B (ADVOGADO(A))

MARCOS ROGERIO MENDES OAB - MT0016057A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. S. (REQUERIDO)

G. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KARINA ROMAO CALVO OAB - MT19370/O (ADVOGADO(A))

CARLOS ALBERTO KOCH OAB - MT7299-B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1002762-05.2019.8.11.0040. 

REQUERENTE: RONEGLE BORDIGNON REQUERIDO: GEOVANA 

SEGHETTO, MAYSA ADRIANA SEGHETTO Vistos etc., Trata-se de ação 

de reconhecimento de paternidade c/c alimentos ajuizada por RONEGLE 

BORDIGNON, em desfavor de GEOVANA SEGHETTO, absolutamente 

incapaz, representada por sua genitora MAYSA ADRIANA SEGHETTO, 

todos devidamente qualificados nos autos em epígrafe. A inicial veio 

instruída com documentos. Despacho inicial proferido em 02/05/2019 (ID n. 

19736802). Alegação de litispendência por parte do autor no ID. n.º 

23793938. Contestação no ID. n.º 23885362, na qual, preliminarmente, a 

requerida pugna pela extinção destes autos em virtude da litispendência. 

Impugnação à contestação no ID n.º 24494659. Vieram os autos para 

análise da litispendência. Breve relato. DECIDO. Em consulta ao Sistema 

PJE verifica-se que, de fato, tramita nesta Comarca outra ação contendo 

as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo objeto, qual seja, 

os autos n.º 1003180-40.2019.8.11.0040, a qual foi distribuída 

originariamente em 15/05/2019. O presente feito fora distribuído no dia 

29/04/2019, ou seja, anteriormente ao feito retro citado. Ocorre que, 

conforme lecionado pelo art. 240 do CPC, bem como, pelos Tribunais 

pátrios, a citação válida conduz ao aperfeiçoamento da relação jurídica, 

induzindo litispendência, ainda quando ordenada por juízo incompentente. 

A propósito: Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo 

incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em 

mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 

10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil) . Ipsis litteris: PROCESSUAL 

CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. FRAUDE. AÇÃO DECLARATÓRIA 

AJUIZADA PELO COMPRADOR E OUTRA TAMBÉM ANULATÓRIA 

AJUIZADA PELO VENDEDOR. IDENTIDADE DE PEDIDO, PARTES E CAUSA 

DE PEDIR. ART. 337, VI DO CPC. LITISPENDÊNCIA. CITAÇÃO VÁLIDA. ART. 

240 DO CPC. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Cuida-se de apelação 

interposta contra sentença que, nos autos da ação declaratória de 

validade de contrato, o magistrado reconheceu a inexistência de interesse 

de agir dos autores e extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos 

termos do Art. 485, inciso I, do CPC. 1.2. No recurso, a parte autora pede a 

cassação da sentença para que o feito retome a sua marcha regular. 1.3. 

Alega que, embora o réu tenha ajuizado ação anulatória em seu desfavor, 

com o mesmo objeto dos autos, a qual tramita em juízo diverso, a sentença 

que extinguiu o feito deve ser cassada e os processos reunidos no juízo 

de origem. 2. No caso, ambas as partes foram vítimas de estelionato 

praticado por terceiro envolvendo a compra e venda de veículo anunciado 

pela internet. 2.1. Neste feito, ajuizado na 22ª Vara Cível de Brasília, o 

comprador, ora apelante, pugna pela validade do contrato firmado entre as 

partes; já na ação em trâmite na 11ª Vara Cível de Brasília, proposta pelo 

vendedor, ora apelado, pleiteia-se a nulidade daquele negócio jurídico. 3. A 

legislação processual estabelece que a litispendência ocorre ?quando se 

repete ação que está em curso? (Art. 337, § 3º, do CPC). Na sequência, 

esclarece que ?Uma ação é idêntica à outra quando tem as mesmas 

partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido? (Art. 337, § 2º, do 

CPC), sendo hipótese de extinção do processo sem resolução do mérito, 

na forma do Art. 485, V, do CPC. 3.1. Assim, identificada a identidade de 

duas demandas, a citação válida nasce como instrumento balizador da 

litispendência, devendo prevalecer o feito em que ela tenha sido realizada 

primeiro, haja vista que induz litispendência em processo idêntico que 

esteja tramitando concomitante, conforme estabelece o Art. 240 do CPC. 4. 

Na hipótese dos autos, a citação do apelante, realizada no processo 

ajuizado pelo réu, na 11ª Vara Cível de Brasília, ocorreu em data anterior à 

citação operada no presente feito, razão pela qual aquela demanda induz 

litispendência sobre esta em trâmite na 22ª Vara Cível de Brasília, a qual 

deve ser extinta sem resolução do mérito, nos termos do Art. 485, V, do 

CPC. 4.1. Nessa medida, não prospera a pretensão recursal para que a 

sentença seja cassada com vistas a permitir o processamento regular do 

presente feito, devendo permanecer hígida a decisão recorrida que 

extinguiu o processo sem resolução do mérito, embora por fundamento 

diverso, uma vez que identificada a litispendência desta demanda. 5. 

Recurso não provido. (TJ-DF 07329121020188070001 DF 

0732912-10.2018.8.07.0001, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 

27/06/2019, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

01/07/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) E ainda: PETIÇÃO - AÇÃO 

COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DE ORDEM TRIBUTÁRIA – 

LITISPENDÊNCIA ENTRE AÇÕES DE COMPETÊNCIA DESTE SODALÍCIO - 

RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – CITAÇÃO VÁLIDA NA SEGUNDA AÇÃO 

(ART. 240 DO CPC) – EXTINÇÃO DO FEITO.Deve ser reconhecida a 

litispendência, até de ofício e a qualquer tempo e grau de jurisdição, 

consoante prevê, expressamente, o art. 485, §3º, do CPC. O 

aperfeiçoamento da relação jurídica processual, por meio de “citação 

válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz 

litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor”, de 

acordo com o disposto no art. 240 do CPC. (N.U 

0115818-66.2013.8.11.0000, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TURMA DE 

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado 
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em 06/07/2017, Publicado no DJE 25/07/2017) Com isso, tem-se que, 

malgrado a ação 1003180-40.2019.8.11.0040 tenha sido protocolado em 

data posterior à presente lide, a citação válida naquela ocorrera em data 

pretérita, especificamente no dia 28/05/2019, enquanto que nesta ocorrera 

em 21/08/2019. Com efeito, verifico a ocorrência do fenômeno da 

litispendência, disposto no Código de Processo Civil: Art. 485. O juiz não 

resolverá o mérito quando: (...); V - reconhecer a existência de 

perempção, de litispendência ou de coisa julgada; Portanto, é possível 

visualizar com clareza a ocorrência de litispendência da presente ação 

com a de n.º 1003180-40.2019.8.11.0040, com lastro na data da citação 

válida. Assim, não resta alternativa senão a extinção do presente feito, 

sem exame do mérito, face à ocorrência de litispendência, a qual, pode ser 

reconhecida de ofício pelo juiz. Ante o exposto, com fulcro no artigo 485, 

inciso V e § 3º, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente 

feito, sem resolução de mérito, face à ocorrência de litispendência desta 

ação com a de n.º 1003180-40.2019.8.11.0040. Transitada em julgado a 

presente sentença, ao arquivo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001579-04.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINETE SCHMITZ DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MATEUS DOS SANTOS OAB - MT0009671S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELEANDRO JOSE DA ROCHA (EXECUTADO)

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para manifestar-se acerca da carta precatória devolvida 

devendo requer o que entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002635-38.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LIZIANE VIEIRA PRATES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1002635-38.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

LIZIANE VIEIRA PRATES REU: BANCO BRADESCO SA Vistos etc., Sem 

delongas, verifico que a parte autora foi intimada pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito (Id 19371961) e permaneceu inerte/omissa, 

demonstrando desinteresse pelo deslinde da demanda. Deste modo, 

verifico o total desinteresse da parte autora pelo deslinde da demanda, 

uma vez que foi intimada pessoalmente a dar regular andamento ao feito, 

permaneceu inerte, mesmo tendo sido expressamente advertida quanto à 

possibilidade de extinção do feito pelo abandono. Ante ao exposto, com 

fundamento no artigo 485, inciso III, do NCPC, JULGO EXTINTO O 

PRESENTE FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, em face do abandono da 

causa pela parte autora. Sem custas, eis que beneficiária da AJG. 

Transitada em julgado a presente sentença, arquivem-se os autos, com as 

cautelas de estilo, na forma da CNGC-TJMT. Intime-se. Publique-se. 

Cumpra-se. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000004-87.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELVIRA BATISTA RIBAS KELM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI INES REIS OAB - MT0011666A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes , 

via DJE, de que foi designada data da Perícia para o dia dia 19/05/2020 às 

11:00 horas, com o Dr. GABRIEL SATO IKUHARA CAVALCANTI PICOS, 

CRM/SP nº 155.706, no Fórum de Sorriso/MT, situado na Rua Canoas, nº 

641, centro, Sorriso/MT.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000004-87.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELVIRA BATISTA RIBAS KELM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI INES REIS OAB - MT0011666A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes , 

via DJE, de que foi designada data da Perícia para o dia dia 19/05/2020 às 

11:00 horas, com o Dr. GABRIEL SATO IKUHARA CAVALCANTI PICOS, 

CRM/SP nº 155.706, no Fórum de Sorriso/MT, situado na Rua Canoas, nº 

641, centro, Sorriso/MT.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007392-07.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO DA CAS (REU)

 

impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para se 

manifestar nos autos, no prazo legal, , requerendo o que entender de 

direito.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 203598 Nr: 11617-24.2018.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JHENEFFER APARECIDA DE SOUZA BENITES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ MARCHIORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO VALENTE FUGA PIRES 

- OAB:7679

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DERLISE MARCHIORI - 

OAB:20014/O

 Processo n.°: 11617-24.2018.8.11.0040

Código-Apolo: 203598.

 Vistos etc.,

 1 – Recebo a petição de fls. 27-59 como cumprimento provisório de 

sentença, na forma do art. 522 do NCPC.

2- Observada a regra do art. 513, § 2º, do NCPC, INTIME-SE a parte 

executada para que efetue o cumprimento da obrigação estipulada em 

sentença ou o pagamento do débito indicado, no prazo de 15 dias, 

acrescido de custas e despesas processuais.

3 - Fica a parte desde já advertida de que não ocorrendo pagamento 

voluntário no prazo concedido, o débito será acrescido de multa de 10%, 

além de honorários advocatícios também em 10%, na forma do art. 523, § 

1º, do NCPC.

4- INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Sorriso - MT, ___ de dezembro de 2019.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

Juíza de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL
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Processo Número: 1005795-03.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANE PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EFRAIM CLEVERSON DORNELES SANTIAGO OAB - MT24289/O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO ROBERTO DALMAGRO OAB - RS28591-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1005795-03.2019.8.11.0040. 

REQUERENTE: SUZANE PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL VISTOS ETC, Suzane Pereira da Silva 

ajuizou Ação Previdenciária em face do Instituto Nacional do Seguro Social 

– INSS almejando, em síntese, a condenação do requerido à concessão do 

benefício pensão por morte. Para tanto, entende fazer jus ao benefício 

tendo em vista sua convivência em união estável com Amarildo Doge, que 

perdurou por muitos anos e tendo fim com seu falecimento, ocorrido em 

05/07/2019, conforme certidão de óbito que junta à inicial. Asseverou que 

o “de cujus” no momento do óbito gozava da qualidade de segurado da 

Previdência Social . Alegou que requereu o benefício administrativamente 

junto à autarquia ré, no entanto, negado ao argumento da ausência da 

qualidade de dependente do “de cujus”. Forte em tais fundamentos pugnou 

pela procedência dos pedidos. Instruiu a inicial com documentos. Negada a 

concessão de tutela de urgência (ref. 22800975), a parte autora formulou 

pedido de reconsideração da decisão, o qual foi indeferido à ref. 

28329977. Em contestação (ref. 24456176) o requerido defendeu a 

improcedência dos pedidos ante a não comprovação da qualidade de 

companheira e dependência da autora em relação segurado falecido. 

Réplica de ref. 24577639. Saneador de ref. 28329977 fixou os pontos 

controvertidos, deferiu a produção de prova oral e designou audiência de 

instrução e julgamento. Audiência instrutória realizada na data de hoje, 

oportunidade em que se colheu a oitiva das testemunhas arroladas pela 

parte autora (mídia digital anexa). É o necessário. Decido. Cinge a lide 

acerca do pedido de pensão por morte postulada pela requerente, ao 

argumento que companheira e dependente de Amarildo Doge, segurado da 

Previdência Social e falecido em 05/07/2019, ao que se opõe o réu 

sustentando falta da condição de companheira da autora face ao “de 

cujus”. A pretensão inaugural prospera. A vasta documentação acostada 

aos autos demonstra satisfatoriamente a união estável do casal, em 

particular, fotografias do casal, certidão de óbito do falecido na qual 

informa a requerente como sua companheira, declaração de união estável 

assinada pelo casal e duas testemunhas, existência de conta bancária 

conjunta na instituição financeira Cooperativa Sicredi, corroborado ainda 

pelas declarações fornecidas pela loja Flamboyan médica Morgana 

Pelizon, unidade de saúde da família frequentada pelo casal, e demais 

documentos que acompanham o pedido. Ademais, em audiência de 

instrução e julgamento as testemunhas arroladas nos autos confirmaram 

de forma segura a união estável entre a autora e o falecido: “Que a 

requerente convivia com Amarildo como marido e mulher há 

aproximadamente 09 ou 10 anos; que na residência só morava o casal; 

que ele era caminhoneiro e a requerente não possui renda”. (Luzinete 

Candido da Rosa - mídia digital) “Que a requerente vivia com o Sr. 

Amarildo; que é vizinha da requerente, e os conheceu há 8 anos, quando 

se mudou para o local; que a autora e o de cujus se apresentavam como 

marido e mulher; que o Sr. Amarildo era motorista de caminhão e a Sra. 

Suzane dona de casa; que o falecido era quem sustentava a casa.” (Marli 

Fátima Corabi - mídia digital) “Que a autora convivia com o de cujus; que é 

agente comunitária de saúde e realizava visitas mensais na residência da 

autora desde o ano de 2017; que na residência morava a requerente e o 

de cujus; que o Sr. Amarildo é quem sustentava a casa.” (Martinha 

Neuburg Kosminski - mídia digital) Destarte, a união estável entre a autora 

com o “de cujus” à época do óbito restou demonstrada. No tocante à 

condição da requerente como dependente econômica do segurado, 

consoante artigo 16, inciso I, § 4° da Lei n° 8.213/91, é presumida, verbis: 

“Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na 

condição de dependentes do segurado: I - o cônjuge, a companheira, o 

companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 

(vinte e um) anos ou inválido; § 4º A dependência econômica das pessoas 

indicadas no inciso I é presumida e a das demais deve ser comprovada.” 

Outrossim, o pedido da autora deve observar o disposto no artigo 74 da 

Lei nº 8.213/91, verbis: “Art. 74. A pensão por morte será devida ao 

conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, a 

contar da data: I - do óbito, quando requerida até trinta dias depois deste; II 

- do requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso 

anterior; III - da decisão judicial, no caso de morte presumida.” Comprovado 

que o falecido, na data do óbito, convivia em união estável com a autora, é 

de ser reconhecida a união para fins previdenciários. A propósito: 

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. 

CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. COMPANHEIRA. UNIÃO ESTÁVEL 

COMPROVADA. 1. É devida a concessão de benefício de pensão por 

morte à companheira de ex-servidor da Universidade Federal da Paraíba, 

quando a União Estável restar demonstrada por meio de início de prova 

documental, associada à testemunhal. 2. Constam, nos autos, diversas 

fotos do casal, documentos nºs 4058200.1124811 e 4058200.1124809, 

entre outros, Escritura Pública de União Estável entre o instituidor do 

benefício e a demandante, documento nº 4058200.1124798, e Alvará 

deferido em favor da autora, referente a valores pertencentes ao falecido, 

documento nº 4058200. 1845095. 3. A designação de companheiro pelo 

servidor público em vida para gerar o direito à pensão por morte não se 

revela imprescindível. Há outros meios para se comprovar a união estável. 

4. Parcelas devidas a partir do óbito. Art. 219, I, da Lei nº 8.112/90. 5. 

Apelação provida. (TRF-5 - AC: 08038702320164058200, Relator: 

Desembargador Federal Élio Wanderley de Siqueira Filho, Data de 

Julgamento: 20/05/2019, 1º Turma) Com efeito, estando o falecido na 

condição de segurado da Previdência Social à época do seu falecimento, 

fato sequer impugnado pela autarquia demandada, assim como da autora 

na condição de sua companheira e dependente presumida do mesmo, a 

procedência do pedido é medida que se impõe. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para CONDENAR o requerido 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS no pagamento do benefício 

previdenciário PENSÃO POR MORTE em favor da autora SUZANE PEREIRA 

DA SILVA, bem como, no pagamento do 13º salário, contados a partir do 

requerimento administrativo (12/07/2019). Por consequência, JULGO 

EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno o demandado ao pagamento 

de honorários advocatícios sucumbências, no valor de R$ 1.000,00 (mil 

reais), tendo em vista o disposto no artigo 85, § 8º, do Código de Processo 

Civil. Tendo em vista o nítido caráter alimentar do benefício, intime-se e 

oficie-se o INSS por intermédio da APSDAJ – Agência de Atendimento de 

Demandas Judiciais, sito na Avenida Getúlio Vargas, n° 533, 9° andar, 

Cuiabá-MT, para que implante o benefício ora concedido no prazo de 30 

(trinta) dias. Quanto às prestações vencidas desde então, serão devidos: 

correção monetária a partir do vencimento de cada parcela, aplicando-se 

os índices legais de correção e juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao 

mês, em conformidade com os preceitos da Lei de nº 11.960/2009 que 

alterou o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997. Isento a autarquia requerida do 

pagamento das custas processuais, em razão do comando normativo 

consignado no art. 1º, §1º da Lei nº 9.289/1.996 c/c o art. 8º, § 1º da Lei 

nº 8.620/1.993 c/c o art. 3º, inciso I da Lei Estadual nº 7.603/2.001. Não 

havendo recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado da 

sentença, arquivando-se os autos, porquanto o valor da condenação ou o 

proveito econômico obtido é inferior a 1.000 (mil) salários mínimos, 

afastando, assim, a sujeição da sentença ao duplo grau de jurisdição, de 

acordo com o art. 496, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil, com 

redação dada pela Lei n º 13.105/2015. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sorriso-MT, 11 de março de 2020 Valter Fabrício 

Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005791-97.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE BARBOSA DUTRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA WU ZORUB OAB - MT11433/B (ADVOGADO(A))

POLIANA PERIN BURATO OAB - MT24663/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1005791-97.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

IRENE BARBOSA DUTRA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL VISTOS ETC, Considerando que o perito judicial anteriormente 

nomeado nos autos, Dr. Daniel Ângelo Tartari, não cumpriu o encargo para 
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o qual foi nomeado, pois, até o momento não agendou a perícia médica, 

determino sua substituição com fundamento no art. 468, inciso II, do CPC, 

verbis: “Art. 468. O perito pode ser substituído quando: (...) II - sem motivo 

legítimo, deixar de cumprir o encargo no prazo que lhe foi assinado”. Fica 

o senhor perito advertido que, caso tenha recebido qualquer quantia a 

título de pagamento integral ou adiantamento de honorários periciais, 

deverá restituir os valores de forma voluntária no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena das sanções impostas nos §§ 2º e 3°, do mesmo 

dispositivo processual, verbis: “Art. 468... § 2º. O perito substituído 

restituirá, no prazo de 15 (quinze) dias, os valores recebidos pelo trabalho 

não realizado, sob pena de ficar impedido de atuar como perito judicial pelo 

prazo de 5 (cinco) anos. § 3º. Não ocorrendo a restituição voluntária de 

que trata o § 2º, a parte que tiver realizado o adiantamento dos honorários 

poderá promover execução contra o perito, na forma dos arts. 513 e 

seguintes deste Código, com fundamento na decisão que determinar a 

devolução do numerário”. Destarte, considerando ser imprescindível a 

realização de prova técnica para o deslinde da controvérsia, nomeio como 

perita a Dra. Soraya Kaffashi Soares Castro, CRM 2311/MT, que deverá 

cumprir o encargo independente de compromisso, sob a fé do seu grau 

(artigo 466 do CPC). Designo o dia 15 de abril de 2020, às 09h10min para 

realização da perícia, que acontecerá nas dependências do fórum desta 

Comarca. Intime-se a parte autora para se apresentar para a perícia na 

data designada, cientificando-a que deverá portar todos os seus exames. 

Arbitro para pagamento dos honorários periciais o valor de R$ 450,00 

(quatrocentos e cinquenta reais), o que faço com fulcro no parágrafo 

único do artigo 28 da Resolução CJF-RES-2014/00305, atento ao limite 

máximo da tabela V do anexo da referida Resolução, aumentada de 01 

(uma) vez. Justifico a majoração dos honorários, em razão da grande 

dificuldade em se encontrar médico perito na região, onde há anos há um 

ciclo de recorrentes escusas por parte dos nomeados, bem como, 

levando-se em consideração a distância do local para realização dos 

trabalhos. Com a juntada do laudo pericial, vistas às partes para, 

querendo, no prazo comum de 15 (quinze) dias, manifestarem, podendo 

ainda seus assistentes técnicos em igual prazo apresentar seus 

respectivos pareceres, sob pena de preclusão (art. 477, §1° do CPC[1]). 

DEFIRO, ainda, o pedido de ref. 22877665. Para tanto, oficie-se o INSS 

conforme requerido. Feito isso, certifique-se o necessário. Após, 

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Sorriso-MT, 12 de março de 2020. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de 

Direito [1]Art. 477. O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado 

pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e 

julgamento. §1º As partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se 

sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, 

apresentar seu respectivo parecer.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001638-50.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA DE SOUZA BUENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER SANSO SAGAIS OAB - MT23348/O-O (ADVOGADO(A))

VANEZA SAGAIS DE PAULA OAB - MT24934/O-O (ADVOGADO(A))

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001638-50.2020.8.11.0040. REQUERENTE: 

DEBORA DE SOUZA BUENO REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL VISTOS ETC, Debora de Souza Bueno ajuíza a presente 

“Ação Previdenciária c/c Pedido de Tutela Antecipada” em face do Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS, ambos qualificados nos autos, 

almejando liminarmente o restabelecimento do benefício auxílio-doença. 

Alega que é filiada da Previdência Social e se encontra incapacitada para 

o trabalho em virtude do diagnóstico de “CID 10 – G40.3 – Epilepsia e 

síndromes epilépticas generalizadas idiopáticas” que lhe causa 

convulsões. Narra que recebeu auxílio-doença até 08.01.2019, quando o 

benefício foi indevidamente cessado ao fundamento de “ausência de 

incapacidade laborativa”. Postula a gratuidade da justiça. Instruiu a inicial 

com documentos. É o necessário. Decido. I – Da gratuidade das custas 

judiciais O Código de Processo Civil em seus artigos 98 e 99, §§ 2º e 3° 

dispõe que, verbis: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou 

estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à 

gratuidade da justiça, na forma da lei.” “Art. 99. O pedido de gratuidade da 

justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição 

para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a 

comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o 

Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida 

exclusivamente por pessoa natural.” Outrossim, o art. 4º da Lei nº 

1.060/1950 da Lei de Assistência Judiciária exige apenas a declaração da 

parte hipossuficiente de que não possui condições para arcar com as 

custas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, 

elemento suficiente para caracterizar a presunção de veracidade quanto à 

pobreza declarada, especialmente, quando ausentes nos autos indícios 

em sentido contrário. Na espécie, entendo ser impositiva a concessão da 

justiça gratuita à parte postulante a fim de lhe permitir o exercício do direito 

constitucional insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei Fundamental, 

consistente no livre acesso ao Poder Judiciário. Nessa toada: “Não 

existindo provas contundentes que venham a espancar a presunção de 

veracidade de hipossuficiência para a concessão da assistência judiciária 

gratuita, esta deve ser mantida em nome do princípio da boa-fé”. (TJMT – 

RAI nº 97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – Rel. Des. Diocles de Figueiredo – j. 

03/11/08 - unânime). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA - INDÍCIOS DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DO REQUERENTE - 

RECURSO PROVIDO. A parte que declara não ter condições de arcar com 

as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou 

de sua família, tem direito ao benefício da Justiça gratuita, nos termos do 

art. 4º da Lei nº 1.060/50 (...) Necessidade da concessão da benesse de 

forma a garantir o exercício do direito fundamental do livre acesso à 

justiça. Recurso provido”. (TJMT – 1ª Câm. Cív. – RAI nº 108.087/09 – j. 

12/01/10 – DJ 19/01/10). Defiro, pois, a gratuidade da justiça. II - Da tutela 

de urgência. Como visto, pretende a parte autora, via antecipação de 

tutela, o restabelecimento do benefício de auxílio-doença nesta fase de 

cognição sumária, ao argumento de ainda estar incapacitada para as 

atividades laborativas, bem como, que ao final da presente ação o mesmo 

lhe seja concedido de forma definitiva. O pedido de tutela urgência em 

caráter liminar está amparado no Código de Processo Civil em seu art. 300 

e parágrafos seguintes. Tratando-se, porém, de pedido que visa antecipar 

um dos efeitos da tutela final pretendida pela parte, qual seja, a 

constituição de pagamento de benefício auxílio-doença em favor da parte 

requerente, o caso é de análise dos requisitos próprios à concessão da 

tutela de urgência almejada. Do disposto no art. 300 do Código de 

Processo Civil, em particular no seu § 3º, verifica-se que é requisito 

imprescindível para à concessão da medida de urgência à ausência de 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão que concederá a tutela. 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

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

resultado útil do processo. (...) § 3o A tutela de urgência de natureza 

antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão.” Em que pesem os argumentos expendidos na 

exordial, assim como os documentos acostados aos autos, compulsando 

detidamente o feito não vislumbro de plano, ao menos nessa quadra 

processual, os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência 

pleiteada, no caso, a demonstração concreta da incapacidade laboral da 

requerente. É sabido que, para o deferimento da antecipação dos efeitos 

da tutela jurisdicional pretendida pelo demandante, é mister que o Juiz se 

convença da probabilidade do direito, além de se fazer necessária a 

presença do fundado receio de perigo de dano ou do risco ao resultado 

útil do processo. Destarte, conclui-se que, por ser uma medida de 

antecipação dos efeitos da sentença de mérito, a tutela de urgência 

antecipatória só deve ser deferida quando demonstrada a verossimilhança 

do direito pleiteado. A não comprovação do atendimento aos pressupostos 

exigidos pela lei inviabiliza a presunção de legalidade do deferimento, o 

que se verifica no caso dos autos. De outra banda, por se tratar de verba 

com caráter alimentar, qualquer adiantamento implicará em patente perigo 

de irreversibilidade a parte contrária, o que à luz da regra esculpida no art. 

300, § 3º do Código de Processo Civil impossibilita a concessão da tutela 

de urgência na forma pretendida. Com efeito, inexistentes os requisitos 

legais do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da 

medida pleiteada, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. III - Da Prova 
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Pericial Antes de determinar a citação da autarquia federal requerida, em 

atenção à Recomendação Conjunta do Conselho Nacional de Justiça-CNJ, 

datada de 01/12/2015, extraída do Ofício Circular n. 14/2016-DAP, 

DETERMINO: i) A intimação do requerido para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, junte aos autos cópia do processo administrativo promovido pela 

parte autora, incluindo eventuais perícias administrativas e/ou informes 

dos sistemas informatizados relacionados às perícias realizadas; ii) A 

realização de perícia médica, e, para tanto, NOMEIO como perito o Dr. 

Fabio Junior da Silva, CRM 9227/MT, que deverá cumprir o encargo 

independente de compromisso, sob a fé do seu grau (artigo 466 do NCPC). 

iii) Designo o dia 08 de abril de 2020, às 15h40min para a realização da 

perícia, que acontecerá nas dependências do fórum desta Comarca. iv) A 

parte requerente deverá se apresentar para a perícia na data designada 

portando todos os seus exames. v) Fixo o valor de R$ 400,00 

(quatrocentos reais) para pagamento dos honorários periciais, o que faço 

com fulcro no parágrafo único do artigo 28 da Resolução 

CJF-RES-2014/00305, atento ao limite máximo da tabela V do anexo da 

referida Resolução, aumentada de 01 (uma) vez. Justifico a majoração 

dos honorários, em razão da grande dificuldade em se encontrar médico 

perito na região, onde há anos há um ciclo de recorrentes escusas por 

parte dos nomeados. vii) Nas hipóteses de pedido de auxílio-doença ou 

aposentadoria por invalidez, deverá o senhor perito fazer constar no 

laudo os dados gerais do processo (número do processo e vara); dados 

completos do periciando (nome completo, estado civil, sexo, CPF, data de 

nascimento, escolaridade e formação técnico-profissional); dados gerais 

da perícia (data do exame, nome completo do perito com CRM, nomes dos 

assistentes técnicos); histórico laboral do periciado (profissão declarada, 

tempo de profissão, atividade declarada como exercida, tempo de 

atividade, experiência laboral anterior e data declarada de afastamento do 

trabalho, se tiver ocorrido), bem como, responder aos quesitos deste 

juízo, desde já elencados: viii) Exame Clínico e Considerações 

Médico-Periciais sobre a Patologia: a) Queixa que o (a) periciado (a) 

apresenta no ato da perícia. b) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada 

por ocasião da perícia (com CID). c) Causa provável da (s) 

doença/moléstia (s) incapacidade. d) Doença/moléstia ou lesão decorrem 

do trabalho exercido? Justifique indicando o agente de risco ou agente 

nocivo causador. e) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de 

trabalho? Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem 

como se reclamou assistência médica e/ou hospitalar. f) Doença/moléstia 

ou lesão torna o (a) periciado (a) incapacitada para o exercício do último 

trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os 

elementos nos quais baseou a conclusão. g) Sendo positiva a resposta ao 

quesito anterior, a incapacidade do periciado (a) é de natureza 

permanente ou temporária? Parcial ou total? h) Data provável de início da 

(s) doença/lesão/moléstia (s) que acomete (m) o (a) periciado (a). i) Da 

provável da incapacidade identificada. Justifique. j) Incapacidade remonta 

à data de indício da (s) doença/moléstia (s) ou decorre de progressão ou 

agravamento dessa patologia? Justifique. k) É possível afirmar se havia 

incapacidade entre a data do indeferimento ou da cessação do benefício 

administrativo e a data da realização da perícia judicial? l) Caso se conclua 

pela incapacidade parcial e permanente, é possível afirmar se o (a) 

periciado (a) está apto para o exercício de outra atividade profissional ou 

para a reabilitação? Qual atividade? m) Sendo positiva a existência de 

incapacidade total e permanente, o (a) periciado (a) necessita de 

assistência permanente de outra pessoa para as atividades diárias? A 

partir de quando? n) Qual e quais são os exames clínicos, laudos ou 

elementos considerados para o presente ato médico pericial? o) O (a) 

periciado (a) está realizando tratamento? Qual a previsão de duração do 

tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento cirúrgico? O 

tratamento é oferecido pelo SUS? p) É possível estimar qual o tempo e o 

eventual tratamento necessários para que o (a) periciado (a) se recupere 

e tenha condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual 

(data de cessação da incapacidade)? q) Preste o perito demais 

esclarecimentos que entenda serem pertinentes para melhor elucidação 

da causa. r) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de 

dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso 

afirmativo. ix) Depois de cumpridas todas as determinações retro e 

estando encartadas aos autos, cite-se a autarquia requerida para 

responder à presente demanda, fazendo-se acompanhar o LAUDO 

PERICIAL JUDICIAL, possibilitando, desta forma, a apresentação de 

proposta de acordo ou resposta pela Procuradoria-Geral Federal. Com ou 

sem a contestação, certifique-se, em seguida, intime-se a parte 

requerente para, querendo, no prazo legal, impugnar. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências, expedindo-se o necessário. Sorriso-MT, 13 

de março de 2020. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005459-33.2018.8.11.0040
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Advogado(s) Polo Ativo:
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Processo nº 1005459-33.2018.811.0040 Requerente: GeninPra Requerido: 

INSS – Instituto Nacional do Seguro Social VISTOS ETC, Genin Pra ajuizou 

a presente “Ação Previdenciária c/c Pedido Liminar” em face do Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS almejando a condenação do requerido à 

concessão do benefício de auxílio-doença e/ou aposentadoria por 

invalidez. Relatou ser filiada da Previdência Social e estar totalmente 

incapacitada para o trabalho, pois, acometida das seguintes enfermidades: 

hanseníase (CID A30 e B92), transtorno sematoforme indiferenciado (CID 

F45.1), degeneração do fígado (CID K76), dor de garganta e no peito (CID 

R07) e poliartrose (CID M15). Verberou que em razão das moléstias 

requereu em 07/06/2018 a concessão do benefício de auxílio-doença (NB 

6234579381), entretanto, negado pela autarquia ré, ao argumento da não 

comprovação da incapacidade da segurada, incapacidade laborativa que 

afirma permanecer. Forte em tais fundamentos pugnou pela procedência 

dos pedidos. Instruiu a inicial com documentos. A decisão id. 16109159 

deferiu a concessão do benefício auxílio-doença liminarmente. Em 

contestação (id. 17335912), o requerido suscitou os efeitos da prescrição 

quinquenal como prejudicial de mérito. No mérito, defendeu a 

improcedência dos pedidos ao argumento da ausência de incapacidade da 

requerente, bem como, a necessidade de perícia médica judicial para o fim 

de atestar a incapacidade da segurada. Juntou documentos e formulou 

quesitos. Em réplica (id. 18884801), a requerente rechaçou os argumentos 

articulados pelo requerido em contestação, assim como, apresentou seus 

quesitos. Decisão de id. 19627325 afastou a prejudicial de mérito 

suscitada pelo requerido, bem como, acolheu o pedido de produção de 

prova pericial e, para tanto, nomeou perito judicial. Laudo Pericial juntado 

no id. 25045950. A autora manifestou concordar com o Laudo (id. 

26431811). É o necessário. Decido. Como relatado, postula a autora a 

concessão do benefício de aposentadoria por invalidez e/ou 

auxílio-doença, ao fundamento de sua pretensão nas disposições da Lei 

8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social. 

Nesse passo, deve-se observar o disposto nos arts. 42 e 59 da referida 

lei, verbis: “Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, 

quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, 

estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e 

insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta 

a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. 

§1º. A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da 

verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial 

a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, 

fazer-se acompanhar de médico de sua confiança. §2º. A doença ou 

lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de 

Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, 

salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou 

agravamento dessa doença ou lesão.” “Art. 59. O auxílio-doença será 

devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período 

de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou 

para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.” 

Vale lembrar que o período de carência exigido para a concessão de 

aposentadoria por invalidez e/ou do benefício de auxílio-doença é de 12 

(doze) contribuições mensais, nos termos do art. 25, inciso I, da Lei n.º 

8.213/91, verbis: “Art. 25. A concessão das prestações pecuniárias do 

Regime Geral de Previdência Social depende dos seguintes períodos de 

carência, ressalvado o disposto no art. 26: I - auxílio-doença e 

aposentadoria por invalidez: 12 (doze) contribuições mensais; In casu, os 

documentos acostados aos autos revelam que a autora contribuiu durante 

o período legalmente exigido, nos termos do citado artigo, tanto é que a 

própria autarquia demandada já lhe havia concedido o benefício de 

auxílio-doença entre 230/02/2006 a 14/04/2006 e 10/06/2013 a 18/11/2013 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069616/3/2020 Página 155 de 799



(NB`s 1372564427e 6021202485), negado, todavia, a partir de 

07/06/2018. Quanto à incapacidade laborativa da autora, o laudo pericial 

realizado por médico nomeado pelo juízo (id. 25045950) consignou que, 

embora a parte autora esteja INCAPACITADA DE FORMA PARCIAL E 

DEFINITIVA, considerando sua idade (54 anos) e o grau de escolaridade 

(analfabeta), sua reabilitação ao mercado de trabalho em decorrência das 

enfermidades narradas na inicial é PRATICAMENTE REMOTA, 

impossibilitada, portanto, de manter as mesmas atividades antes exercidas 

e/ou de outras mediante processo de reabilitação. Ao exame físico, relatou 

o expert: “Exame físico: edema e limitação funcional de pé e tornozelo 

esquerdo.” (d.g.n) Apontou a existência de exames complementares: 

“Exames complementares: Rx da coluna lombosacra e torácica de 

30/6/2017 com degeneração discal l5 - s1, l4 -l5 e ll1 -l2, aparente 

estenose foraminal l5 -s1. Escoliose torácica.” Aos quesitos formulados 

pela autora, respondeu a expert: A) A parte autora pode ser considerada 

incapacitada de forma “permanente” para exercer o trabalho de 

doméstica? Resposta: Sim. (d.g.n) B) A parte autora possui alguma 

doença ou lesão? Qual? Resposta: Apresenta alterações sensitivas e 

motoras em membros inferiores devido a hanseníase além de alterações 

degenerativas severas da coluna lombossacra. (d.g.n) C) A doença ou 

lesão é degenerativa? A doença ou lesão está se agravando ou 

estabilizada? Resposta: A lesão é degenerativa e encontra-se 

estabilizada. D) Caso o Sr. Perito entenda ser possível a reabilitação 

profissional, a reabilitação depende de tratamento conservador ou exige 

intervenção cirúrgica? Resposta: Não é possível. (d.g.n) E) Se a 

reabilitação depender de intervenção cirúrgica, na hipótese de a parte 

autora não realizar a cirurgia, é possível afirmar que ela continuará 

incapacitada para a sua atividade habitual (doméstica) de forma 

“permanente”? Resposta: Não há indicação. F) Tendo em vista a idade 

avançada da parte autora, bem como o seu baixo grau de instrução, 

somado aos males de que está acometida, ela pode ser considerada 

incapacitada para exercer o trabalho de doméstica? Resposta: Sim. (d.g.n) 

Aos quesitos do INSS, respondeu: (...) 3) Diga o Sr. perito se a atividade 

declarada requer a realização de esforços físicos, e em caso afirmativo 

se de forma leve, moderada ou intensa? Poderia o Sr. Perito descrever 

detalhadamente as tarefas desenvolvidas no exercício dessa atividade? 

Resposta: Atividades descritas, realização de esforços moderados a 

intensos. 4) Diga o Sr. Perito se a parte autora apresenta sinais 

sugestivos de que está trabalhando, tais como sinais de exposição solar 

intensa, calosidade nãos mãos, etc. Resposta: Não. 5) Diga o Sr. Perito 

qual o diagnóstico e se a parte autora esta acometida de alguma 

patologia? Qual? Da patologia ou do agravamento da patologia teve origem 

alguma incapacidade? Resposta: Já descritos. Sim, há incapacidade. 

(d.g.n) 6) Caso a resposta ao quesito anterior seja afirmativa, diga o Sr. 

Perito se o diagnóstico atual foi estabelecido clinicamente ou existe alguma 

comprovação por exame completar? Resposta: Através de exames 

complementares. 7) Diga o Sr. Perito, no caso de resposta afirmativa ao 

quesito anterior indicando existência de exame(s) complementar(es) 

qual(is) foi(foram) o(s) resultado(s) do(s) mesmo(s)? Resposta: Descritos 

acima. Quanto ao início da incapacidade laborativa (DII), apontou o perito 

médico: 8) No caso de incapacidade, há possibilidade de se estabelecer 

clinicamente a Data do Início da Incapacidade (DII), da enfermidade e de 

seu AGRAVAMENTO, SE FOR O CASO? Caso positivo, quando e qual o 

critério utilizado? Caso negativo, indique a provável Data do Início da 

Incapacidade (DII), ou se apenas é possível atestar a incapacidade a partir 

da realização do laudo pericial, ESPECIALMENTE SE A DATA DO INÍCIO DA 

ENFERMIDADE NÃO COINCIDE COM A DATA DO INÍCIO DA 

INCAPACIDADE. Resposta: Há como comprovar a existência de 

incapacidade após a realização desta pericia. Pois não há dados clínicos 

pregressos. (d.g.n) 9) Caso a resposta ao quesito nº 5 seja afirmativa 

diga o Sr. Perito se a patologia declinada encontra -se em fase evolutiva 

(descompensada) ou estabilizada( residual)? Resposta: Estabilizada, 

podendo ocorrer piora. 10) Caso a resposta ao quesito nº 5 seja 

afirmativa diga o Sr. Perito se o(a) Autor(a) encontra -se em uso de 

medicação especifica para o diagnóstico declinado? Resposta: Refere uso 

de analgésicos e internações hospitalares. 11) Diga o Sr. Perito, 

considerando a profissiografia da atividade declarada, se o(a) autor(a) se 

apresenta incapacitado para o trabalho ou para as atividades que 

anteriormente exercia? Resposta: Incapacitada para as atividades 

exercidas anteriormente. 12) No caso de incapacidade, diga o Sr. Perito se 

a incapacidade é total ou parcial? Para a sua atividade ou para qualquer 

atividade? Quais as limitações que a moléstia impõe ao exercício da 

profissão habitual do(a) autor(a), levando -o(a) à incapacidade total ou 

parcial? Resposta: Levando em conta o grau de instrução e atividade 

realizada considero incapacitade total para a última atividade. 13) Caso a 

resposta ao quesito 12 seja afirmativa diga o sr. Perito se a incapacidade 

laborativa, no seu entender, é permanente ou temporária? Para a sua 

atividade ou para qualquer atividade? Quais as limitações que a moléstia 

impõe ao exercício da profissão habitual do(a) autor(a), levando -o(a) à 

incapacidade permanente ou temporária? Resposta: Permanente para 

atividades que exijam esforço físico. (...). No tocante à possibilidade de 

reabilitação da autora para outra função no mercado de trabalho, 

respondeu o perito: 17) No caso de incapacidade “permanente e total”, ela 

se estende, sob o ponto de vista médico, para toda e qualquer atividade 

laboral? Ou é possível a reabilitação para outra função? Resposta: 

Possível reabilitação para atividades com esforço físico leve porem como 

falado é remota pela idade e grau de instrução. (...)” Ao término, concluiu o 

Senhor Perito: “Conclusão: apresenta alterações inflamatórias e sensitivas 

em pé e tornozelo esquerdo relacionadas a hanseníase além de 

alterações degenerativas severas que a incapacitam para a atividade 

laboral previamente exercida. Por tratar-se de paciente analfabeta a 

recolocação no mercado de trabalho em outra atividade é remota. Concluo 

então haver incapacidade laboral definitiva.” (g.d.n) Destarte, o médico 

perito judicial atestou que a requerente encontra-se incapacitada de forma 

parcial e permanente para o trabalho, todavia, incapacidade parcial 

insuscetível de reabilitação, conforme respostas aos quesitos de letra D e 

nºs 12 e 17 e na conclusão da perícia médica. Com efeito, comprovado 

pela autora o requisito da incapacidade para atividade laborativa, assim 

como a impossibilidade de reabilitação para nova função que lhe garanta a 

própria subsistência, nos termos do art. 42 e seguintes da Lei de Planos 

de Benefícios da Previdência Social, é de rigor a procedência dos pedidos 

para o fim de conceder-lhe o benefício aposentadoria por invalidez. A 

propósito: “PROCESSO CIVIL. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ. RURÍCOLA. PRÉVIO REQUERIMENTO. DESNECESSIDADE. 

INCAPACIDADE PARA O TRABALHO. LAUDO PERICIAL. HANSENÍASE. 

QUALIDADE DE SEGURADO. ISENÇÃO DE CARÊNCIA. ATIVIDADE RURAL 

COMPROVADA POR INÍCIO DE PROVA DOCUMENTAL CORROBORADA 

POR PROVA TESTEMUNHAL. TUTELA ANTECIPADA. TERMO INICIAL. 

CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS. CUSTAS 

PROCESSUAIS. ISENÇÃO. 1. (...) O perito oficial informa que o autor é 

portador de hipertensão arterial e de seqüelas de hanseníase. Em que 

pese o laudo pericial não mencionar que tal enfermidade provoca 

segregação social, a experiência demonstra que há remota, ou quase, 

nenhuma possibilidade de absorção, pelo mercado de trabalho de pessoas 

em tais condições, o que impõe a concessão do benefício pleiteado. 6. 

Direito à aposentadoria por invalidez desde a data da cessação do 

benefício, anteriormente concedido, ressalvada a prescrição qüinqüenal. 

7. Honorários advocatícios fixados no percentual de 10% (dez por cento) 

sobre as prestações vencidas até o julgamento da apelação (Súmula n. 

111 do STJ). 8. Juros e correção monetária nos termos do Manual de 

Cálculos da Justiça Federal. 9. Nas causas ajuizadas perante a Justiça 

Estadual, no exercício da jurisdição federal (art. 109, § 3º, CF/1988), o 

INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica prevê 

a isenção, o que ocorre nos Estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e 

Mato Grosso. Em se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça 

Federal, o INSS está isento de custas por força do art. 4º, inciso I, da Lei 

nº 9.289/96. 10. Implantação imediata do benefício, no prazo máximo de 30 

dias (CPC, art. 273), com comunicação imediata à autarquia previdenciária. 

11. Apelação da parte autora a que se dá parcial provimento.” (TRF-1 - 

AC: 5717220114013604 MT 0000571-72.2011.4.01.3604, Relator: 

DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES, Data de Julgamento: 

07/08/2013, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.95 de 

09/12/2013) “PREVIDENCIÁRIO - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – 

LAUDOS DIVERSGENTES - HANSENÍASE I- Havendo divergência entre o 

laudo do assistente técnico da autarquia e o laudo do perito oficial do juízo 

deve prevalecer este último. II- A autora faz jus à aposentadoria por 

invalidez, pois suas condições pessoais, como gravidade da doença 

(hanseníase), estigma social, idade avançada e falta de qualificação 

profissional, inviabilizam seu retorno ao mercado de trabalho, devendo 

esta ser restabelecida, como determinou a sentença. III- Apelação do INSS 

e remessa necessária improvidas e recurso adesivo da autora não 

conhecido.” (TRF-2 - AC: 258537 2001.02.01.005128-4, Relator: 

Desembargadora Federal TANIA HEINE, Data de Julgamento: 11/03/2003, 

TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJU - Data::01/04/2003 - 
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Página::157,DJU - Data::01/04/2003 - Página::157) Todavia, considerando 

que a perícia médica judicial não atestou que quando do requerimento 

administrativo do benefício auxílio-doença havia incapacidade laborativa 

da segurada, consoante resposta ao quesito “8”[1] do requerido, o início 

do benefício deve partir da data perícia judicial (15/10/2019), momento em 

que constatada a incapacidade da autora. Sobre o tema: 

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORAL COMPROVADA NA DATA DA 

PERÍCIA MÉDICA REALIZADA EM JUÍZO. QUALIDADE DE SEGURADO. 

AUSÊNCIA. 1. O marco inicial da incapacidade do requerente, quando 

ausentes documentos médicos que permitam aferir sua existência quando 

do requerimento administrativo, deve ser fixado na data da perícia médica 

realizada em juízo. 2. Não é devida a concessão do benefício de 

auxílio-doença quando ausente a qualidade de segurado na data de início 

da incapacidade.” (TRF-4 - APELREEX: 151213620164049999 RS 

0015121-36.2016.404.9999, Relator: VÂNIA HACK DE ALMEIDA, Data de 

Julgamento: 17/05/2017, SEXTA TURMA) Vale observar a concordância 

tácita da requerente em relação à resposta ao quesito “8” pelo Senhor 

Perito, pois, ausente nos autos qualquer impugnação específica por parte 

da segurada na manifestação id. 26431811. Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ, razão pela qual CONDENO o Instituto Nacional do Seguro 

Social - INSS ao pagamento do referido benefício previdenciário em favor 

de Genin Pra, no valor do salário-benefício de acordo com os artigos 28 e 

29 da Lei n.º 8.213/91, bem como, o pagamento do 13º salário, desde A 

DATA DA PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL, qual seja, 15/10/2019. Por 

consequência, JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Por 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Quanto às prestações vencidas a contar da DATA DA PERÍCIA MÉDICA 

JUDICIAL, 15/10/2019, OBSERVADO EVENTUAIS PAGAMENTOS DO 

BENEFÍCIO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL, serão devidos correção 

monetária pelo índice IPCA-E (RE 870.947) a partir do vencimento de cada 

parcela e juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, em 

conformidade com os preceitos da Lei de nº 11.960/2009 que alterou o art. 

1º-F da Lei nº 9.494/1997. Condeno o requerido ao pagamento de 

honorários advocatícios sucumbências, no valor de R$ 1.000,00 (hum mil 

reais), tendo em vista o disposto no §8º, do art. 85, do Código de 

Processo Civil. Isento a autarquia requerida do pagamento das custas 

judiciais, em razão do comando normativo consignado no art. 1º, §1º da 

Lei nº 9.289/1.996 c/c o art. 8º, § 1º da Lei nº 8.620/1.993 c/c o art. 3º, 

inciso I da Lei Estadual nº 7.603/2.001. Tendo em vista o nítido caráter 

alimentar do benefício, intime-se e oficie-se o INSS por intermédio da EADJ 

– Agência de Atendimento de Demandas Judiciais, com todos os dados 

necessários do autor para que implante o benefício ora concedido no 

prazo de 30 (trinta) dias. Não havendo recurso voluntário, certifique-se o 

trânsito em julgado da sentença, arquivando-se os autos, tendo em vista 

que o valor da condenação ou o proveito econômico obtido é inferior a 

1.000 (mil) salários mínimos, afastando, assim, a sujeição da sentença ao 

duplo grau de jurisdição, de acordo com o art. 496, § 3º, inciso I do Código 

de Processo Civil, com redação dada pela Lei n º 13.105/2015. 

Publique-se. Registre-se Intimem-se Cumpra-se. Sorriso-MT, 13 de março 

2020. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito [1]Quesito n° 8 (...) 

Resposta: Há como comprovar a existência de incapacidade após a 

realização desta pericia. Pois não há dados clínicos pregressos.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001653-19.2020.8.11.0040. AUTOR(A): 

JHON WELDER MERCADANTE DE OLIVEIRA SOUZA REU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL VISTOS ETC, JHON WELDER 

MERCADANTE DE OLIVEIRA SOUZA ajuíza a presente “Ação 

Previdenciária c/c Pedido de Tutela Antecipada” em face do Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS, ambos qualificados nos autos, 

almejando liminarmente a concessão do benefício auxílio-doença. Alega 

que é filiado da Previdência Social e se encontra incapacitado para o 

trabalho em virtude do diagnóstico de “Tendinopatia e bursopatia no ombro 

esquerdo e obesidade”. Narra que requereu o benefício 

administrativamente, todavia, o pedido foi negado pela autarquia ré, ao 

fundamento de “ausência de incapacidade laborativa”. Postula a 

gratuidade da justiça. Instruiu a inicial com documentos. É o necessário. 

Decido. I – Da gratuidade das custas judiciais O Código de Processo Civil 

em seus artigos 98 e 99, §§ 2º e 3° dispõe que, verbis: “Art. 98. A pessoa 

natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos 

para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários 

advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” “Art. 99. 

O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na 

contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em 

recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos 

autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a 

concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, 

determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Outrossim, o art. 4º da Lei 

nº 1.060/1950 da Lei de Assistência Judiciária exige apenas a declaração 

da parte hipossuficiente de que não possui condições para arcar com as 

custas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, 

elemento suficiente para caracterizar a presunção de veracidade quanto à 

pobreza declarada, especialmente, quando ausentes nos autos indícios 

em sentido contrário. Na espécie, entendo ser impositiva a concessão da 

justiça gratuita à parte postulante a fim de lhe permitir o exercício do direito 

constitucional insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei Fundamental, 

consistente no livre acesso ao Poder Judiciário. Nessa toada: “Não 

existindo provas contundentes que venham a espancar a presunção de 

veracidade de hipossuficiência para a concessão da assistência judiciária 

gratuita, esta deve ser mantida em nome do princípio da boa-fé”. (TJMT – 

RAI nº 97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – Rel. Des. Diocles de Figueiredo – j. 

03/11/08 - unânime). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA - INDÍCIOS DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DO REQUERENTE - 

RECURSO PROVIDO. A parte que declara não ter condições de arcar com 

as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou 

de sua família, tem direito ao benefício da Justiça gratuita, nos termos do 

art. 4º da Lei nº 1.060/50 (...) Necessidade da concessão da benesse de 

forma a garantir o exercício do direito fundamental do livre acesso à 

justiça. Recurso provido”. (TJMT – 1ª Câm. Cív. – RAI nº 108.087/09 – j. 

12/01/10 – DJ 19/01/10). Defiro, pois, a gratuidade da justiça. II - Da tutela 

de urgência. Como visto, pretende a parte autora, via antecipação de 

tutela, a concessão do benefício de auxílio-doença nesta fase de 

cognição sumária, ao argumento de estar incapacitado para as atividades 

laborativas, bem como, que ao final da presente ação o mesmo lhe seja 

concedido de forma definitiva. O pedido de tutela urgência em caráter 

liminar está amparado no Código de Processo Civil em seu art. 300 e 

parágrafos seguintes. Tratando-se, porém, de pedido que visa antecipar 

um dos efeitos da tutela final pretendida pela parte, qual seja, a 

constituição de pagamento de benefício auxílio-doença em favor da parte 

requerente, o caso é de análise dos requisitos próprios à concessão da 

tutela de urgência almejada. Do disposto no art. 300 do Código de 

Processo Civil, em particular no seu § 3º, verifica-se que é requisito 

imprescindível para à concessão da medida de urgência à ausência de 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão que concederá a tutela. 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

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

resultado útil do processo. (...) § 3o A tutela de urgência de natureza 

antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão.” Em que pesem os argumentos expendidos na 

exordial, assim como os documentos acostados aos autos, compulsando 

detidamente o feito não vislumbro de plano, ao menos nessa quadra 

processual, os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência 

pleiteada, no caso, a demonstração concreta da incapacidade laboral do 

requerente. É sabido que, para o deferimento da antecipação dos efeitos 

da tutela jurisdicional pretendida pelo demandante, é mister que o Juiz se 

convença da probabilidade do direito, além de se fazer necessária a 

presença do fundado receio de perigo de dano ou do risco ao resultado 

útil do processo. Destarte, conclui-se que, por ser uma medida de 

antecipação dos efeitos da sentença de mérito, a tutela de urgência 

antecipatória só deve ser deferida quando demonstrada a verossimilhança 
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do direito pleiteado. A não comprovação do atendimento aos pressupostos 

exigidos pela lei inviabiliza a presunção de legalidade do deferimento, o 

que se verifica no caso dos autos. De outra banda, por se tratar de verba 

com caráter alimentar, qualquer adiantamento implicará em patente perigo 

de irreversibilidade a parte contrária, o que à luz da regra esculpida no art. 

300, § 3º do Código de Processo Civil impossibilita a concessão da tutela 

de urgência na forma pretendida. Com efeito, inexistentes os requisitos 

legais do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da 

medida pleiteada, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. III - Da Prova 

Pericial Antes de determinar a citação da autarquia federal requerida, em 

atenção à Recomendação Conjunta do Conselho Nacional de Justiça-CNJ, 

datada de 01/12/2015, extraída do Ofício Circular n. 14/2016-DAP, 

DETERMINO: i) A intimação do requerido para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, junte aos autos cópia do processo administrativo promovido pela 

parte autora, incluindo eventuais perícias administrativas e/ou informes 

dos sistemas informatizados relacionados às perícias realizadas; ii) A 

realização de perícia médica, e, para tanto, NOMEIO como perito o Dr. 

Fabio Junior da Silva, CRM 9227/MT, que deverá cumprir o encargo 

independente de compromisso, sob a fé do seu grau (artigo 466 do NCPC). 

iii) Designo o dia 8 de abril de 2020, às 15h50min para a realização da 

perícia, que acontecerá nas dependências do fórum desta Comarca. iv) A 

parte requerente deverá se apresentar para a perícia na data designada 

portando todos os seus exames. v) Fixo o valor de R$ 400,00 

(quatrocentos reais) para o pagamento dos honorários periciais, o que 

faço com fulcro no parágrafo único do artigo 28 da Resolução 

CJF-RES-2014/00305, atento ao limite máximo da tabela V do anexo da 

referida Resolução, aumentada de 01 (uma) vez. Justifico a majoração 

dos honorários em razão da grande dificuldade em se encontrar médico 

perito na região, onde há anos há um ciclo de recorrentes escusas por 

parte dos nomeados. vii) Nas hipóteses de pedido de auxílio-doença ou 

aposentadoria por invalidez, deverá o senhor perito fazer constar no 

laudo os dados gerais do processo (número do processo e vara); dados 

completos do periciando (nome completo, estado civil, sexo, CPF, data de 

nascimento, escolaridade e formação técnico-profissional); dados gerais 

da perícia (data do exame, nome completo do perito com CRM, nomes dos 

assistentes técnicos); histórico laboral do periciado (profissão declarada, 

tempo de profissão, atividade declarada como exercida, tempo de 

atividade, experiência laboral anterior e data declarada de afastamento do 

trabalho, se tiver ocorrido), bem como, responder aos quesitos deste 

juízo, desde já elencados: viii) Exame Clínico e Considerações 

Médico-Periciais sobre a Patologia: a) Queixa que o (a) periciado (a) 

apresenta no ato da perícia. b) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada 

por ocasião da perícia (com CID). c) Causa provável da (s) 

doença/moléstia (s) incapacidade. d) Doença/moléstia ou lesão decorrem 

do trabalho exercido? Justifique indicando o agente de risco ou agente 

nocivo causador. e) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de 

trabalho? Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem 

como se reclamou assistência médica e/ou hospitalar. f) Doença/moléstia 

ou lesão torna o (a) periciado (a) incapacitada para o exercício do último 

trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os 

elementos nos quais baseou a conclusão. g) Sendo positiva a resposta ao 

quesito anterior, a incapacidade do periciado (a) é de natureza 

permanente ou temporária? Parcial ou total? h) Data provável de início da 

(s) doença/lesão/moléstia (s) que acomete (m) o (a) periciado (a). i) Da 

provável da incapacidade identificada. Justifique. j) Incapacidade remonta 

à data de indício da (s) doença/moléstia (s) ou decorre de progressão ou 

agravamento dessa patologia? Justifique. k) É possível afirmar se havia 

incapacidade entre a data do indeferimento ou da cessação do benefício 

administrativo e a data da realização da perícia judicial? l) Caso se conclua 

pela incapacidade parcial e permanente, é possível afirmar se o (a) 

periciado (a) está apto para o exercício de outra atividade profissional ou 

para a reabilitação? Qual atividade? m) Sendo positiva a existência de 

incapacidade total e permanente, o (a) periciado (a) necessita de 

assistência permanente de outra pessoa para as atividades diárias? A 

partir de quando? n) Qual e quais são os exames clínicos, laudos ou 

elementos considerados para o presente ato médico pericial? o) O (a) 

periciado (a) está realizando tratamento? Qual a previsão de duração do 

tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento cirúrgico? O 

tratamento é oferecido pelo SUS? p) É possível estimar qual o tempo e o 

eventual tratamento necessários para que o (a) periciado (a) se recupere 

e tenha condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual 

(data de cessação da incapacidade)? q) Preste o perito demais 

esclarecimentos que entenda serem pertinentes para melhor elucidação 

da causa. r) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de 

dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso 

afirmativo. ix) Depois de cumpridas todas as determinações retro e 

estando encartadas aos autos, cite-se a autarquia requerida para 

responder à presente demanda, fazendo-se acompanhar o LAUDO 

PERICIAL JUDICIAL, possibilitando, desta forma, a apresentação de 

proposta de acordo ou resposta pela Procuradoria-Geral Federal. Com ou 

sem a contestação, certifique-se, em seguida, intime-se a parte 

requerente para, querendo, no prazo legal, impugnar. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências, expedindo-se o necessário. Sorriso-MT, 13 

de março de 2020. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito
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Processo Número: 1005045-69.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA DA SILVA COSMOS (AUTOR(A))

L. V. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1005045-69.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

PATRICIA DA SILVA COSMOS, L. V. R. REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL VISTOS ETC, Considerando que o perito judicial 

anteriormente nomeado nos autos, Dr. Daniel Ângelo Tartari, não cumpriu o 

encargo para o qual foi nomeado, pois, até o momento não agendou a 

perícia médica, DETERMINO sua substituição com fundamento no art. 468, 

inciso II, do CPC, verbis: “Art. 468. O perito pode ser substituído quando: 

(...) II - sem motivo legítimo, deixar de cumprir o encargo no prazo que lhe 

foi assinado”. Fica o senhor perito advertido que, caso tenha recebido 

qualquer quantia a título de pagamento integral ou adiantamento de 

honorários periciais, deverá restituir os valores de forma voluntária no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena das sanções impostas nos §§ 2º e 

3°, do mesmo dispositivo processual, verbis: “Art. 468... § 2º. O perito 

substituído restituirá, no prazo de 15 (quinze) dias, os valores recebidos 

pelo trabalho não realizado, sob pena de ficar impedido de atuar como 

perito judicial pelo prazo de 5 (cinco) anos. § 3º. Não ocorrendo a 

restituição voluntária de que trata o § 2º, a parte que tiver realizado o 

adiantamento dos honorários poderá promover execução contra o perito, 

na forma dos arts. 513 e seguintes deste Código, com fundamento na 

decisão que determinar a devolução do numerário”. Destarte, 

considerando ser imprescindível a realização de prova técnica para o 

deslinde da controvérsia, nomeio como perita a Dra. Soraya Kaffashi 

Soares Castro, CRM 2311/MT, que deverá cumprir o encargo 

independente de compromisso, sob a fé do seu grau (artigo 466 do CPC). 

Designo o dia 15 de abril de 2020, às 10h40min para realização da perícia, 

que acontecerá nas dependências do fórum desta Comarca. Intime-se a 

parte autora para se apresentar para a perícia na data designada, 

cientificando-a que deverá portar todos os seus exames. Arbitro para 

pagamento dos honorários periciais o valor de R$ 450,00 (quatrocentos e 

cinquenta reais), o que faço com fulcro no parágrafo único do artigo 28 da 

Resolução CJF-RES-2014/00305, atento ao limite máximo da tabela V do 

anexo da referida Resolução, aumentada de 01 (uma) vez. Justifico a 

majoração dos honorários, em razão da grande dificuldade em se 

encontrar médico perito na região, onde há anos há um ciclo de 

recorrentes escusas por parte dos nomeados, bem como, levando-se em 

consideração a distância do local para realização dos trabalhos. Com a 

juntada do laudo pericial, vistas às partes para, querendo, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, manifestarem, podendo ainda seus 

assistentes técnicos em igual prazo apresentar seus respectivos 

pareceres, sob pena de preclusão (art. 477, §1° do CPC[1]). Feito isso, 

certifique-se o necessário. Após, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Sorriso-MT, 12 de março de 2020. Valter 

Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito [1]Art. 477. O perito protocolará o 

laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes 

da audiência de instrução e julgamento. §1º As partes serão intimadas 

para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma 

das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004085-79.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE BENEDITA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN XIMENA BAPTISTA DE CARVALHO OAB - MT17232/O 

(ADVOGADO(A))

EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO OAB - MT0018159A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1004085-79.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

IRENE BENEDITA DA SILVA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL VISTOS ETC, Considerando que o perito judicial anteriormente 

nomeado nos autos, Dr. Daniel Ângelo Tartari, não cumpriu o encargo para 

o qual foi nomeado, pois, até o momento não agendou a perícia médica, 

DETERMINO sua substituição com fundamento no art. 468, inciso II, do 

CPC, verbis: “Art. 468. O perito pode ser substituído quando: (...) II - sem 

motivo legítimo, deixar de cumprir o encargo no prazo que lhe foi 

assinado”. Fica o senhor perito advertido que, caso tenha recebido 

qualquer quantia a título de pagamento integral ou adiantamento de 

honorários periciais, deverá restituir os valores de forma voluntária no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena das sanções impostas nos §§ 2º e 

3°, do mesmo dispositivo processual, verbis: “Art. 468... § 2º. O perito 

substituído restituirá, no prazo de 15 (quinze) dias, os valores recebidos 

pelo trabalho não realizado, sob pena de ficar impedido de atuar como 

perito judicial pelo prazo de 5 (cinco) anos. § 3º. Não ocorrendo a 

restituição voluntária de que trata o § 2º, a parte que tiver realizado o 

adiantamento dos honorários poderá promover execução contra o perito, 

na forma dos arts. 513 e seguintes deste Código, com fundamento na 

decisão que determinar a devolução do numerário”. Destarte, 

considerando ser imprescindível a realização de prova técnica para o 

deslinde da controvérsia, nomeio como perito o Dr. Fábio Júnior da Silva, 

que deverá cumprir o encargo independente de compromisso, sob a fé do 

seu grau (artigo 466 do CPC). Designo o dia 08 de abril de 2020, às 

14h30min para realização da perícia, que acontecerá nas dependências 

do fórum desta Comarca. Intime-se a parte autora para se apresentar para 

a perícia na data designada, cientificando-a que deverá portar todos os 

seus exames. Arbitro para pagamento dos honorários periciais o valor de 

R$ 400,00 (quatrocentos reais), o que faço com fulcro no parágrafo único 

do artigo 28 da Resolução CJF-RES-2014/00305, atento ao limite máximo 

da tabela V do anexo da referida Resolução, aumentada de 01 (uma) vez. 

Justifico a majoração dos honorários, em razão da grande dificuldade em 

se encontrar médico perito na região, onde há anos há um ciclo de 

recorrentes escusas por parte dos nomeados, bem como, levando-se em 

consideração a distância do local para realização dos trabalhos. Com a 

juntada do laudo pericial, vistas às partes para, querendo, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, manifestarem, podendo ainda seus 

assistentes técnicos em igual prazo apresentar seus respectivos 

pareceres, sob pena de preclusão (art. 477, §1° do CPC[1]). Feito isso, 

certifique-se o necessário. Após, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Sorriso-MT, 12 de março de 2020. Valter 

Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito [1]Art. 477. O perito protocolará o 

laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes 

da audiência de instrução e julgamento. §1º As partes serão intimadas 

para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma 

das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003888-27.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA PAZ SILVA CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

PJe nº 1003888-27.2018.8.11.0040 Requerente: Maria da Paz Silva 

Carvalho Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS VISTOS 

ETC, Maria da Paz Silva Carvalho ajuizou a presente “Ação Previdenciária” 

em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS almejando a 

condenação da autarquia ré ao restabelecimento do benefício de 

auxílio-doença c/c aposentadoria por invalidez. Relatou ser segurada da 

Previdência Social e incapacitada para o trabalho em razão das seguintes 

moléstias: bursite, tendinite e epicondilite (CID: M 75.5, M75.1, M77.0, 

M77.1, bem como, que a partir de março de 2017 passou a receber de 

forma prorrogada o benefício de auxílio-doença, negado, entretanto, sua 

manutenção a partir de 20 de fevereiro de 2018. Aduziu, todavia, que a 

incapacidade laborativa permanece, pois, diante das enfermidades que a 

acometem, o médico do trabalho a considerou inapta para retornar ao 

trabalho. Forte em tais fundamentos pugnou pela procedência dos 

pedidos. Instruiu a inicial com documentos. A decisão id. 14196075 deferiu 

a concessão do benefício auxílio-doença liminarmente. Em contestação (id. 

15307560), o requerido suscitou os efeitos da prescrição quinquenal 

como prejudicial de mérito. No mérito, defendeu a improcedência dos 

pedidos, ao argumento da ausência de incapacidade da requerente, bem 

como, a necessidade de perícia médica judicial para o fim de atestar a 

incapacidade do segurado. Juntou documentos e formulou quesitos. 

Réplica id. 15366971. A decisão id. 15784706 afastou a prejudicial de 

mérito suscitada pelo requerido, bem como, acolheu o pedido de produção 

de prova pericial e, para tanto, nomeou perito judicial. A autora apresentou 

quesitos id. 16045155 Laudo Pericial acostado no id. 18422694. A autora 

manifestou acerca do Laudo Pericial (id. 18544544). O requerido 

quedou-se silente, consoante certidão id. 20934592. É o necessário. 

Decido. Como relatado, postula a parte requerente o restabelecimento do 

benefício auxílio-doença e/ou aposentadoria por invalidez, com 

fundamento nas disposições da Lei n° 8.213/91, que dispõe sobre os 

Planos de Benefícios da Previdência Social. Nesse passo, deve-se 

observar o disposto nos arts. 42 e 59 da referida lei, verbis: “Art. 42. A 

aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a 

carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo 

de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação 

para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á 

paga enquanto permanecer nesta condição. §1º. A concessão de 

aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de 

incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência 

Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de 

médico de sua confiança. §2º. A doença ou lesão de que o segurado já 

era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe 

conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a 

incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa 

doença ou lesão.” “Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado 

que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido 

nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade 

habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.” Assim, os requisitos 

para concessão da aposentadoria por invalidez à segurada são: 

incapacidade laborativa decorrente de doença comprovada pericialmente, 

insuscetibilidade de reabilitação e a impossibilidade do exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência e cumprimento da carência, 

quando exigida. Vale lembrar que o período de carência exigido para a 

concessão de aposentadoria por invalidez ou do benefício de 

auxílio-doença é de 12 (doze) contribuições mensais, nos termos do art. 

25, inciso I, da Lei n.º 8.213/91, verbis: “Art. 25. A concessão das 

prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência Social depende 

dos seguintes períodos de carência, ressalvado o disposto no art. 26: I - 

auxílio-doença e aposentadoria por invalidez: 12 (doze) contribuições 

mensais; (...)” In casu, a carência mínima legal para a concessão dos 

benefícios postulados na inicial foi cumprida pela segurada, tanto é que lhe 

foi anteriormente concedido o benefício de auxílio-doença pela autarquia 

ré. No tocante à incapacidade laborativa da segurada, a prova pericial (id. 

18422694) não concluiu pela incapacidade total e definitiva da autora para 

o exercício das atividades antes exercidas e a lhe garanta a própria 

subsistência, mas apenas e tão somente que em razão das enfermidades 

narradas na inicial estaria PARCIAL E TEMPORARIAMENTE incapacitada 

para exercê-las, inclusive, com a possibilidade de reabilitação. No exame 

quadro histórico do Laudo, apontou a perita judicial: “HISTÓRICO No dia 31 

de outubro de 2018, ás 13:30 horas, na sede do Fórum de Sorriso, situado 

na Rua Canoas, s/ nº, na cidade de Sorriso-MT, realizei perícia médica da 

Sra. Maria da Paz Silva Carvalho, com 49 anos de idade, ensino 

fundamental incompleto, brasileira, solteira, magarefe, inscrita no CPF sob 

o nº 985.396.041-91, portadora da cédula de identidade nº 2567333-5 

(SSP/MA), residente e domiciliada na Rua São Lucas, nº 121, Bairro Boa 

Esperança II, localizado no Município de Sorriso – MT. A autora é portadora 
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de bursite, tendinite e epicondilite. Exerceu a função de serviços gerais e 

margarefe, onde fazia muito esforço braçal, movimentos repetitivos 

desencadeando processo inflamatório em ombro direito. Fez exames de 

imagem comprovando a doença portadora, procurou especialista e 

encontra se em tratamento medicamentoso.” Ao exame físico, descreveu: 

“EXAME FÍSICO O periciando encontra-se orientado no tempo e espaço, 

consciente, hidratado, eupnéico, verbalizando, cooperativo, visão e 

audição preservado, marcha preservada. Durante exame físico 

observa-se restrição de movimento do membro superior direito, com 

edema em cotovelo direito. Ausculta cardíaca e pulmonar normal. PA 

130x80mmHg/ FC 75bpm. Estável hemodinamicamente.” Aos quesitos, 

respondeu a expert: 1 – A Periciando é portadora de doença ou lesão? 

Indique a CID pertinente? Resposta: Sim. CID: M 75.5, M75.1, M77.0, M77.1. 

2 - Qual o grau de escolaridade da Autora, sua data de nascimento e 

atividade profissional exercida? Resposta: Ensino fundamental incompleto, 

23/01/1970, magarefe/serviços gerais. 3 - As doenças que acometem a 

Autora causam incapacidade laborativa? Se positivo, está incapacidade é 

total e permanente ou total e temporária? Resposta: Sim. Incapacidade 

parcial e temporária. (d.g.n.) 4 - Caso a incapacidade seja parcial, informe 

se a Autora teve redução da capacidade para o trabalho que 

habitualmente exercia, se as atividades são realizadas com maior grau de 

dificuldade e que limitações enfrenta. Resposta: Sim tem redução da 

capacidade que exercia, tem dificuldade e limitações de movimentos 

repetitivos, esforço braçal. 5 - Analisando em conjunto a atividade 

laborativa da Autora com as debilidades existentes, pode o mesmo realizar 

seu trabalho, realizando esforços físicos e movimentos repetitivos sem 

que coloque em risco sua vida, ou agrave seu estado de saúde? 

Resposta: Não. 6 - Quais foram os exames apresentados pela Autora e 

quais foram as doenças diagnosticadas pela perícia médica? Quais as 

características/sintomas? Especificar e descrever. Resposta: Ultrassom 

do ombro direito: tendinopatia inflamatória infra espinhal. Ecografia ombro 

direito: bursite subdeltoidea/subacromial, tendinopatia degenerativa do 

tendão supraespinhoso, sem sinais de transfixações. Tendinose do 

tendão infraespinhoso e subescapular. Artropatia degenerativa da 

articulação acromioclavicular. Epicondilite lateral e medial cotovelo direito. 

Sintomas de dor em ombro e braço direito ao movimentar e fazer esforço 

físico. 7 - Quais as limitações provocadas pelas doenças que acometem a 

parte Autora? Especificar e descrever. Resposta: Movimentos repetitivos 

com o braço e que exija esforço, excesso de peso. 8 - Partindo da 

premissa de que o organismo humano é variável, pode ser possível prever 

data de recuperação da capacidade laborativa com 100% de acerto tão 

somente com base nos aspectos científicos das doenças? Justifique. 

Resposta: Não. Do início da incapacidade, respondeu a perita judicial: 9 - É 

possível apontar a data do início da doença e a data da incapacidade 

laborativa? Se divergentes esta data quando ocorreu o agravamento, 

progressão ou lesão da doença? Resposta: 26/10/2017 através do exame 

de imagem USG ombro direito. (d.g.n.) 10 - A incapacidade impede 

totalmente a parte Autora de praticar outra atividade que lhe garanta 

subsistência? Em caso negativo, responder que tipo de atividade a autora 

está apta a exercer. Resposta: Não. Atividade que não exija esforço 

braçal como por exemplo, telefonista, secretaria, vigilante, vendedora. 

(d.g.n.) Quanto à possibilidade de reabilitação e o período necessário, 

esclareceu a médica perita: 11 - A incapacidade é insusceptível de 

recuperação ou reabilitação para o exercício de outra atividade que 

garanta subsistência da autora? Resposta: Reabilitação para exercício de 

outra atividade. 12 - Caso seja constatada a incapacidade laboral da 

Autora, qual o período pelo qual o mesmo deverá receber o benefício por 

incapacidade? Resposta: período de 90 dias. 13 - Se a incapacidade for 

permanente e insusceptível de reabilitação para exercício de outra 

atividade que lhe garanta subsistência, informar se a Autora necessita de 

assistência permanente de outra pessoa. Resposta: Não. 14 - Caso não 

seja constatada a incapacidade atual, informe se houve, em algum período 

anterior, incapacidade laborativa. Resposta: Sim. 15 - Sendo a Autora 

portadora de sequelas, informe o senhor perito se estas decorrem de 

doença ou consolidação de lesões e se implicam redução da capacidade 

laborativa para o trabalho que a autora habitualmente exercia. Resposta: 

Sim. 16 - Caso não haja incapacidade do ponto de vista desta 

especialidade médica informar se a Autora apresenta outra moléstia 

incapacitante e se faz necessário à realização de perícia com outra 

especialidade. Qual? Resposta: Não. 17 - Existe possibilidade de melhoras 

no quadro clínico da Requerente? Ou possibilidade de retorno ao trabalho? 

Se sim em quanto tempo? Resposta: Sim. Possibilidade de retorno ao 

trabalho e mudança de função. Que não exija esforço braçal. Aos demais 

quesitos, respondeu a perita: (...) 3) Diga o Sr. perito se a atividade 

declarada requer a realização de esforços físicos, e em caso afirmativo 

se de forma leve, moderada ou intensa? Poderia o Sr. Perito descrever 

detalhadamente as tarefas desenvolvidas no exercício dessa atividade? 

Resposta: Sim, leve a intensa. A autora exerceu a função de margarefe 

onde fazia esforço físico e movimentos repetitivos com os braços. 4) Diga 

o Sr. Perito se a parte autora apresenta sinais sugestivos de que está 

trabalhando, tais como sinais de exposição solar intensa, calosidade nãos 

mãos, etc. Resposta: Não. 5) Diga o Sr. Perito qual o diagnóstico e se a 

parte autora esta acometida de alguma patologia? Qual? Da patologia ou 

do agravamento da patologia teve origem alguma incapacidade? Resposta: 

Sim, bursite, tendinite, epicondilite (doença inflamatória). Está acometido da 

patologia. 6) Caso a resposta ao quesito anterior seja afirmativa, diga o Sr. 

Perito se o diagnóstico atual foi estabelecido clinicamente ou existe alguma 

comprovação por exame completar? Resposta: Clinicamente e exames. 7) 

Diga o Sr. Perito, no caso de resposta afirmativa ao quesito anterior 

indicando existência de exame(s) complementar(es) qual(is) foi(foram) 

o(s) resultado(s) do(s) mesmo(s)? Resposta: Ultrassom do ombro direito: 

tendinopatia inflamatória infra espinhal. Ecografia ombro direito: bursite 

subdeltoidea/subacromial, tendinopatia degenerativa do tendão 

supraespinhoso, sem sinais de transfixações. Tendinose do tendão 

infraespinhoso e subescapular. Artropatia degenerativa da articulação 

acromioclavicular. Epicondilite lateral e medial cotovelo direito. 8) No caso 

de incapacidade, há possibilidade de se estabelecer clinicamente a Data 

do Início da Incapacidade (DII), da enfermidade e de seu AGRAVAMENTO, 

SE FOR O CASO? Caso positivo, quando e qual o critério utilizado? Caso 

negativo, indique a provável Data do Início da Incapacidade (DII), ou se 

apenas é possível atestar a incapacidade a partir da realização do laudo 

pericial, ESPECIALMENTE SE A DATA DO INÍCIO DA ENFERMIDADE NÃO 

COINCIDE COM A DATA DO INÍCIO DA INCAPACIDADE. Resposta: DII 

26/10/2017. Exame de imagem. 9) Caso a resposta ao quesito nº 5 seja 

afirmativa diga o Sr. Perito se a patologia declinada encontra -se em fase 

evolutiva (descompensada) ou estabilizada( residual) ? Resposta: 

Estabilizada. 10) Caso a resposta ao quesito nº 5 seja afirmativa diga o Sr. 

Perito se o(a) Autor(a) encontra -se em uso de medicação especifica para 

o diagnóstico declinado? Resposta: Sim. 11) Diga o Sr. Perito, 

considerando a profissiografia da atividade declarada, se o(a) autor(a) se 

apresenta incapacitado para o trabalho ou para as atividades que 

anteriormente exercia. Resposta: Incapacitado para as atividades que 

antes exercia. 12) No caso de incapacidade, diga o Sr. Perito se a 

incapacidade é total ou parcial? Para a sua atividade ou para qualquer 

atividade? Quais as limitações que a moléstia impõe ao exercício da 

profissão habitual do(a) autor(a), levando -o(a) à incapacidade total ou 

parcial? Resposta: Parcial. Para sua atividade. Limitações de esforço 

físico, movimentos repetitivos com braços. (d.g.n.) 13) Caso a resposta ao 

quesito 12 seja afirmativa diga o sr. Perito se a incapacidade laborativa, no 

seu entender, é permanente ou temporária? Para a sua atividade ou para 

qualquer atividade? Quais as limitações que a moléstia impõe ao exercício 

da profissão habitual do(a) autor(a), levando -o(a) à incapacidade 

permanente ou temporária? Resposta: Temporária. Para sua atividade. 

Esforço físico, movimentos repetitivos. (d.g.n.) 14) No caso de 

incapacidade, diga o Sr. Perito se a incapacidade teve origem em alguma 

doença do trabalho, doença profissional ou acidente do trabalho, no que 

se inclui acidentes ou quaisquer atos de terceiros ocorridos no local e 

horário de trabalho, bem como acidente sofrido fora do local de trabalho, 

mas na execução de serviço a trabalho, em viagem a trabalho e no 

percurso da residência para o local de trabalho ou deste para aquela, 

ainda que em veículo de propriedade da parte autora. Resposta: Doença 

do trabalho. 15) No caso de incapacidade “permanente e parcial ”, diga o 

Sr. Perito se a incapacidade decorreu de acidente de qualquer outra 

natureza. Caso positivo, diga o Sr. Perito se, após a consolidação das 

lesões, restaram seqüelas que implicaram redução da capacidade para o 

trabalho que o autor habitualmente exercia. Resposta: Sim, de qualquer 

natureza. Restaram sequelas de dor em ombro direito e braço direito, com 

restrição de movimento e dificuldade de exercer suas atividades laborais 

como antes. 16) No caso de incapacidade “temporária e parcial” e 

“temporária e total”, qual a data provável ou o prazo estimado e indicada 

para recuperação laborativa? Resposta: Incapacidade parcial e 

temporária. 90 dias. (d.g.n.) 17) No caso de incapacidade “permanente e 

total”, ela se estende, sob o ponto de vista médico, para toda e qualquer 

atividade laboral? Ou é possível a reabilitação para outra função? 
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Resposta: Não. É possível reabilitação para outra função. (d.g.n.) (...) Em 

conclusão detalhada, apontou a Sra. Perita: “ CONCLUSÃO O periciando, 

Sra. Maria da Paz Silva Carvalho, com 49 anos de idade, exerceu a função 

de magarefe e serviços gerais por muitos anos, fazia esforço braçal com 

movimentos repetitivos, pegava peso diariamente. Com decorrer dos anos 

apresentou com dores intensa em membro superior direito e ombro direito 

onde diagnosticou ser portadora de bursite e tendinite em ombro direito e 

epicondilite cotovelo direito, dificultando a exercer seu trabalho como 

antes. Autora não possui idade avançada e sua patologia não incapacita 

definitivamente a exercer outra função, portanto, apresenta incapacidade 

parcial e temporária para o trabalho.” (g.d.n) Desta feita, a perícia judicial 

concluiu que a autora à época da cessação do benefício de 

auxílio-acidente pelo INSS (20/02/2018) fazia jus benefício, porquanto, 

incapacitada para o trabalho, conforme respostas aos quesitos n°s 8 e 9. 

Entretanto, atestou que a incapacidade da requerente para atividade 

laborativa que lhe garanta a própria subsistência é apenas PARCIAL e 

TEMPORÁRIA, o que impõe nos termos do art. 59 e seguintes da Lei de 

Planos de Benefícios da Previdência Social, o deferimento parcial do 

pedido inicial para conceder-lhe a concessão do benefício auxílio-doença 

a partir da cessação do benefício, ou seja, desde 27/02/2018. Nesse 

diapasão: “PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA COM POSTERIOR CONVERSÃO EM APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E TEMPORÁRIA 

A ENSEJAR, APENAS, O RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO. TERMO 

INICIAL A PARTIR DA INDEVIDA CESSAÇÃO. DANO MORAL NÃO 

CARACTERIZADO. INCIDÊNCIA DA LEI 11.960/2009. PRECEDENTES. 

DESPROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR E PROVIMENTO PARCIAL DA 

APELAÇÃO DO INSS E DA REMESSA NECESSÁRIA. 1. (...) 2. Conforme 

diploma legal que disciplina a matéria, o auxílio-doença será devido ao 

segurado que, tendo cumprido a carência exigida, quando for o caso, 

estiver incapacitado para o seu trabalho habitual, sendo passível de 

recuperação e adaptação em outra atividade, mediante reabilitação 

profissional (artigos 15, 24/26, 59 e 62 da Lei 8.213/91). 3. (...) 10. 

Apelação do autor conhecida e desprovida. Remessa necessária e 

apelação do INSS conhecidas e parcialmente providas. (TRF-2 - REEX: 

200851040038576, Relator: Desembargador Federal ABEL GOMES, Data 

de Julgamento: 25/02/2014, PRIMEIRA TURMA ESPECIALIZADA, Data de 

Publicação: 18/03/2014)”. Ainda de acordo com a perícia judicial, o 

benefício é devido à segurada pelo prazo de mais 90 (dias) a contar da 

perícia, ocorrida em 31/10/2018, tempo este apontado pela expert como 

suficiente para a recuperação da segurada, havendo, ainda, a 

possibilidade de sua reabilitação, conforme sugerido nas respostas aos 

quesitos n°s 11 e 17 do Laudo Pericial, devendo, portanto, ser submetida 

aos programas de reabilitação da Previdência Social, nos termos do art. 

101, da Lei n° 8.213/91, sob pena de cessação do benefício, verbis: “Art. 

101. O segurado em gozo de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e 

o pensionista inválido estão obrigados, sob pena de suspensão do 

benefício, a submeter-se a exame médico a cargo da Previdência Social, 

processo de reabilitação profissional por ela prescrito e custeado, e 

tratamento dispensado gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de 

sangue, que são facultativos. (...)” Entretanto, a cessação do 

auxílio-doença somente poderá ser efetuada depois comprovada a total 

reabilitação necessária da segurada por meio de perícia médica. Ante o 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados 

na inicial para conceder o BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA, razão pela 

qual CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS ao 

pagamento do referido benefício previdenciário em favor de Maria da Paz 

Silva Carvalho, no valor do salário-benefício nos termos do art. 61 da Lei 

n° 8.213/91, a contar de sua cessação, 27/02/2018, e pelo prazo de 90 

(noventa) dias a contar da perícia judicial, ocorrida em 31/10/2018, ou 

enquanto permanecer a incapacidade laborativa da segurada, a qual 

deverá ser avaliada mediante nova perícia médica administrativa, devendo 

a segurada se submeter aos programas de reabilitação da Previdência 

Social, conforme art. 101 da Lei nº 8.213/91, sob pena de suspensão do 

benefício. Ratifico a liminar id. 14196075. Por consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM JULGAMENTO DE MÉRITO, com fulcro no art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Quanto às prestações vencidas 

a contar da cessação do benefício (27/02/2018), OBSERVADO 

EVENTUAIS PAGAMENTOS DO BENEFÍCIO POR FORÇA DE DECISÃO 

JUDICIAL, serão devidos correção monetária pelo índice IPCA-E (RE 

870.947) a partir do vencimento de cada parcela e juros de mora de 0,5% 

(meio por cento) ao mês, em conformidade com os preceitos da Lei de nº 

11.960/2009 que alterou o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997. Condeno o 

requerido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbências, no 

valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), tendo em vista o disposto no §8º, do 

art. 85, do Código de Processo Civil. Isento a autarquia requerida do 

pagamento das custas judiciais, em razão do comando normativo 

consignado no art. 1º, §1º da Lei nº 9.289/1.996 c/c o art. 8º, § 1º da Lei 

nº 8.620/1.993 c/c o art. 3º, inciso I da Lei Estadual nº 7.603/2.001. Tendo 

em vista o nítido caráter alimentar do benefício, intime-se e oficie-se o INSS 

por intermédio da EADJ – Agência de Atendimento de Demandas Judiciais, 

com todos os dados necessários do autor para que implante o benefício 

ora concedido no prazo de 30 (trinta) dias. Não havendo recurso 

voluntário, certifique-se o trânsito em julgado da sentença, arquivando-se 

os autos, tendo em vista que o valor da condenação ou o proveito 

econômico obtido é inferior a 1.000 (mil) salários mínimos, afastando, 

assim, a sujeição da sentença ao duplo grau de jurisdição, de acordo com 

o art. 496, § 3º, inciso I do Código de Processo Civil, com redação dada 

pela Lei n º 13.105/2015. Publique-se. Registre-se Intimem-se Cumpra-se. 

Sorriso-MT, 12 de março de 2020. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004140-64.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE SILVA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1004140-64.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

MARILENE SILVA DE SOUZA REU: INSTITUTO NACIONAL DA 

SEGURIDADE SOCIAL - INSS VISTOS ETC, Considerando que o perito 

judicial anteriormente nomeado nos autos, Dr. Daniel Ângelo Tartari, não 

cumpriu o encargo para o qual foi nomeado, pois, até o momento não 

agendou a perícia médica, DETERMINO sua substituição com fundamento 

no art. 468, inciso II, do CPC, verbis: “Art. 468. O perito pode ser 

substituído quando: (...) II - sem motivo legítimo, deixar de cumprir o 

encargo no prazo que lhe foi assinado”. Fica o senhor perito advertido 

que, caso tenha recebido qualquer quantia a título de pagamento integral 

ou adiantamento de honorários periciais, deverá restituir os valores de 

forma voluntária no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena das sanções 

impostas nos §§ 2º e 3°, do mesmo dispositivo processual, verbis: “Art. 

468... § 2º. O perito substituído restituirá, no prazo de 15 (quinze) dias, os 

valores recebidos pelo trabalho não realizado, sob pena de ficar impedido 

de atuar como perito judicial pelo prazo de 5 (cinco) anos. § 3º. Não 

ocorrendo a restituição voluntária de que trata o § 2º, a parte que tiver 

realizado o adiantamento dos honorários poderá promover execução 

contra o perito, na forma dos arts. 513 e seguintes deste Código, com 

fundamento na decisão que determinar a devolução do numerário”. 

Destarte, considerando ser imprescindível a realização de prova técnica 

para o deslinde da controvérsia, nomeio como perito o Dr. Fábio Júnior da 

Silva, que deverá cumprir o encargo independente de compromisso, sob a 

fé do seu grau (artigo 466 do CPC). Designo o dia 08 de abril de 2020, às 

14h40min para realização da perícia, que acontecerá nas dependências 

do fórum desta Comarca. Intime-se a parte autora para se apresentar para 

a perícia na data designada, cientificando-a que deverá portar todos os 

seus exames. Arbitro para pagamento dos honorários periciais o valor de 

R$ 400,00 (quatrocentos reais), o que faço com fulcro no parágrafo único 

do artigo 28 da Resolução CJF-RES-2014/00305, atento ao limite máximo 

da tabela V do anexo da referida Resolução, aumentada de 01 (uma) vez. 

Justifico a majoração dos honorários, em razão da grande dificuldade em 

se encontrar médico perito na região, onde há anos há um ciclo de 

recorrentes escusas por parte dos nomeados, bem como, levando-se em 

consideração a distância do local para realização dos trabalhos. Com a 

juntada do laudo pericial, vistas às partes para, querendo, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, manifestarem, podendo ainda seus 

assistentes técnicos em igual prazo apresentar seus respectivos 

pareceres, sob pena de preclusão (art. 477, §1° do CPC[1]). Feito isso, 

certifique-se o necessário. Após, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Sorriso-MT, 12 de março de 2020. Valter 

Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito [1]Art. 477. O perito protocolará o 
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laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes 

da audiência de instrução e julgamento. §1º As partes serão intimadas 

para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma 

das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001700-95.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIRON ALVES DE ARAUJO (EXECUTADO)

MARTINHO GARCIA NEUBURG (EXECUTADO)

METALFER MANUTENCAO INDUSTRIAL EIRELI - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

 

PJe nº. 1001700-95.2017.8.11.0040 Exequente: Fazenda Pública Estadual 

Executados: Metalfer Manutenção Industrial EIRELI – EPP, Martinho Garcia 

Neuburg e Ediron Alves de Araújo VISTOS ETC, Martinho Garcia Neuburg 

apresentou “Exceção de Executividade” contra a presente ação de 

execução sustentando a impossibilidade de redirecionamento dos débitos 

fiscais contra si, ao argumento de não ter exercido função de direção, 

gerência, administração ou representação da empresa executada, bem 

como, diante da ausência de comprovação de quaisquer das 

irregularidades previstas no art. 135, do CTN que justifiquem sua inclusão 

na CDA (id. 13813068). Forte em tais fundamentos, pugnou pelo 

acolhimento da exceção, bem como, pela liberação dos veículos de sua 

propriedade bloqueados nos autos via Sistema Renajud. Juntou 

documentos. A empresa executada informou que efetuou parcelamento do 

crédito fiscal junto ao exequente, postulando, então, a suspensão do feito 

até a quitação dos débitos, a baixa do protesto extrajudicial da CDA e a 

liberação do bloqueio judicial sobre os veículos dos sócios (id. 13848151), 

mantendo, todavia, a constrição sobre seus bens a fim de garantir a dívida 

executada. Acostou documentos. Em resposta (id. 14325533), a 

exequente defendeu o não recebimento da exceção, porquanto, as 

matérias de defesa ventiladas pelo executado impõe dilação probatória, 

portanto, não desafiam exame pela via estreita de exceção de 

pré-executividade ante à ausência de prova pré-constituída ou questão 

conhecível de oficio pelo magistrado. No mérito, asseverou que não se 

trata de redirecionamento da execução aos sócios da empresa 

executada, mas sim de execução ajuizada diretamente contra seus 

sócios, pois, indicados de plano na CDA como corresponsáveis, não se 

opondo de outro lado à suspensão do feito executivo até a quitação do 

parcelamento dos débitos. É o necessário. Decido. A medida de exceção 

de executividade, conforme entendimento firmado no âmbito do Superior 

Tribunal de Justiça, verbete n° 393[1], é cabível como instrumento de 

defesa da parte executada para alegação de matéria de ordem pública, 

que dispense dilação probatória, conhecível, portanto, de ofício pelo 

magistrado. Acerca do tema: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO 

FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ - EXECUTIVIDADE – DISCUSSÃO DA 

VALIDADE DA MULTA CONFISCATÓRIA E EXCESSO DE EXECUÇÃO – 

NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – MATÉRIA AFETA AOS 

EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. É pacífico o entendimento do STJ de que, sendo os 

embargos o meio próprio de defesa na execução fiscal, só há margem 

para discutir em exceção de pré - executividade as questões que podem 

ser conhecidas de ofício. A exceção de pré - executividade é admissível 

na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que 

não demandem dilação probatória ( Súmula 393 do STJ ).” (N.U 

1009126-50.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e 

Coletivo, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 28/11/2019) Entretanto, 

na espécie, as matérias ventiladas na exceção de pré-executividade 

carecerem de dilação probatória, o que impede o conhecimento e análise 

dos fatos. Com efeito, a questão suscitada pelo excipiente quanto à 

impossibilidade de redirecionamento dos débitos fiscais por não ter 

exercido funções de direção, gerência, administração, de representante 

da empresa executada ou ainda pela falta de comprovação de que no 

exercício da função tenha praticado quaisquer das irregularidades 

prevista no art. 135, do CTN requer, necessariamente, produção de 

provas, circunstância que obsta o exame da objeção. Acerca do tema, o 

TJ/MT já se posicionou: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO 

FISCAL – RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS INDICADOS NA CERTIDÃO 

DE DÍVIDA ATIVA - PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE – NECESSIDADE DE 

DILAÇÃO PROBATÓRIA – REFORMA DA DECISÃO – RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. “Verificando que os nomes dos sócios foram 

incluídos na CDA como corresponsáveis, em razão da presunção de 

legitimidade da Certidão, que goza de presunção de certeza, cabe ao 

sócio o ônus de provar que não cometeu os atos descritos no art. 135, III, 

do Código Tributário, cuja comprovação demanda incursão probatória, 

incabível pela via excepcional. Recurso provido.” (EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO CÍVEL ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

1 9 / 1 2 / 2 0 1 7 ,  P u b l i c a d o  n o  D J E  2 9 / 0 1 / 2 0 1 8 )  ( N . U 

1001243-18.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e 

Coletivo, Julgado em 22/11/2019, Publicado no DJE 03/12/2019) “RECURSO 

DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – 

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO, DE PLANO, DA ILEGITIMIDADE PASSIVA 

DO SÓCIO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – 

IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. I - É possível a discussão 

acerca da ilegitimidade passiva dos sócios em sede de exceção de 

pré-executividade quando não necessitar de dilação probatória. II - O 

nome do Agravante inscrito na CDA gera presunção relativa (CTN, art. 

204) da existência da sua responsabilidade tributária. III - É pacífico o 

entendimento do STJ de que, “sendo os embargos o meio próprio de 

defesa na execução fiscal, só há margem para discutir a ilegitimidade 

passiva em exceção de pré-executividade nas situações em que o nome 

dos sócios não constam da CDA e desde que não haja necessidade de 

dilação probatória” (AgRg no AREsp 587.319/ES, Rel. Ministra Assusete 

Magalhães, Segunda Turma, DJe 15.9.2015). IV - Recurso desprovido.” 

(N.U 1001821-49.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara 

de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 

16/07/2019) Destarte, as teses firmadas pelo executado não admitem 

conhecimento pela via estreita da exceção de executividade, cabendo, 

portanto, o manejo da ação pertinente para o fim de contestar o título 

executivo. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da exceção de executividade 

apresentada pelo executado Martinho Garcia Neuburg e, de 

consequência, mantenho, por ora, a constrição dos bens móveis do 

devedor. Sem custas e honorários[2]. Escoado o prazo recursal, 

certifique-se. Diante da ausência de comprovação do protesto extrajudicial 

da CDA, deixo de analisar o pedido de baixa do protesto. Quanto à 

manutenção da constrição judicial tão somente em relação aos veículos da 

empresa executada, conforme postulado pela devedora nos id`s. 

18559577 e 16624745, manifeste-se a exequente no prazo de 5 (cinco) 

dias, sob pena de concordância tácita. Após, certifique-se o necessário, 

vindo os autos conclusos para ulterior deliberação. Às providências. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sorriso–MT, 06 de fevereiro de 2020. Valter 

Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito [1]STJ - Súmula 393 – “A exceção 

de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às 

matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”. [2]

(N.U 1010468-33.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e 

Coletivo, Julgado em 22/11/2019, Publicado no DJE 02/12/2019)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002580-53.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELOA SORENSEN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002580-53.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

ELOA SORENSEN REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

VISTOS ETC, ELOA SORENSEN ajuíza a presente “Ação Previdenciária” 

em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. Recebida 

a inicial, foi concedido liminarmente o pagamento do benefício pelo prazo 

de 09 (nove) meses (ref. 13621014). Escoado o prazo e cessado o 

benefício, a parte autora requereu a prorrogação da concessão da liminar 

pelo prazo de 36 meses (ref. 20448030). Decido. O pedido de prorrogação 
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da concessão da tutela de urgência não merece ser acolhido. Do disposto 

no art. 300 do Código de Processo Civil, em particular no seu § 3º, 

verifica-se que é requisito imprescindível para à concessão da medida de 

urgência à ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão 

que concederá a tutela. “Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) § 3o A tutela 

de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” Portanto, a pretensão 

não merece guarida, pois, por se tratar de verba com caráter alimentar, a 

manutenção do pagamento do benefício até o deslinde do feito implicará 

em patente perigo de irreversibilidade da medida, o que à luz da regra 

esculpida no art. 300, § 3º do Código de Processo Civil impossibilita a 

manutenção da concessão de tutela de urgência por vasto lapso temporal, 

conforme requerido. De outra banda, considerando que o perito judicial 

anteriormente nomeado nos autos, Dr. Daniel Ângelo Tartari, não cumpriu o 

encargo para o qual foi nomeado, pois, até o momento não agendou a 

perícia médica, DETERMINO sua substituição com fundamento no art. 468, 

inciso II, do CPC, verbis: “Art. 468. O perito pode ser substituído quando: 

(...) II - sem motivo legítimo, deixar de cumprir o encargo no prazo que lhe 

foi assinado”. Fica o senhor perito advertido que, caso tenha recebido 

qualquer quantia a título de pagamento integral ou adiantamento de 

honorários periciais, deverá restituir os valores de forma voluntária no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena das sanções impostas nos §§ 2º e 

3°, do mesmo dispositivo processual, verbis: “Art. 468... § 2º. O perito 

substituído restituirá, no prazo de 15 (quinze) dias, os valores recebidos 

pelo trabalho não realizado, sob pena de ficar impedido de atuar como 

perito judicial pelo prazo de 5 (cinco) anos. § 3º. Não ocorrendo a 

restituição voluntária de que trata o § 2º, a parte que tiver realizado o 

adiantamento dos honorários poderá promover execução contra o perito, 

na forma dos arts. 513 e seguintes deste Código, com fundamento na 

decisão que determinar a devolução do numerário”. Destarte, 

considerando ser imprescindível a realização de prova técnica para o 

deslinde da controvérsia, nomeio como perito o Dr. Fábio Júnior da Silva, 

que deverá cumprir o encargo independente de compromisso, sob a fé do 

seu grau (artigo 466 do CPC). Designo o dia 08 de abril de 2020, às 

15h00min para realização da perícia, que acontecerá nas dependências 

do fórum desta Comarca. Intime-se a parte autora para se apresentar para 

a perícia na data designada, cientificando-a que deverá portar todos os 

seus exames. Arbitro para pagamento dos honorários periciais o valor de 

R$ 400,00 (quatrocentos reais), o que faço com fulcro no parágrafo único 

do artigo 28 da Resolução CJF-RES-2014/00305, atento ao limite máximo 

da tabela V do anexo da referida Resolução, aumentada de 01 (uma) vez. 

Justifico a majoração dos honorários, em razão da grande dificuldade em 

se encontrar médico perito na região, onde há anos há um ciclo de 

recorrentes escusas por parte dos nomeados, bem como, levando-se em 

consideração a distância do local para realização dos trabalhos. Com a 

juntada do laudo pericial, vistas às partes para, querendo, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, manifestarem, podendo ainda seus 

assistentes técnicos em igual prazo apresentar seus respectivos 

pareceres, sob pena de preclusão (art. 477, §1° do CPC[1]). Feito isso, 

certifique-se o necessário. Após, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Sorriso-MT, 12 de março de 2020. Valter 

Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito [1]Art. 477. O perito protocolará o 

laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes 

da audiência de instrução e julgamento. §1º As partes serão intimadas 

para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma 

das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000899-48.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA BERNARDO LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA BRESSAN CELLA OAB - RO2471 (ADVOGADO(A))

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

MAURO MEAZZA OAB - MT11110/B (ADVOGADO(A))

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000899-48.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

BENEDITA BERNARDO LOPES REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL VISTOS ETC, Considerando que o perito judicial anteriormente 

nomeado nos autos, Dr. Daniel Ângelo Tartari, não cumpriu o encargo para 

o qual foi nomeado, pois, até o momento não agendou a perícia médica, 

DETERMINO sua substituição com fundamento no art. 468, inciso II, do 

CPC, verbis: “Art. 468. O perito pode ser substituído quando: (...) II - sem 

motivo legítimo, deixar de cumprir o encargo no prazo que lhe foi 

assinado”. Fica o senhor perito advertido que, caso tenha recebido 

qualquer quantia a título de pagamento integral ou adiantamento de 

honorários periciais, deverá restituir os valores de forma voluntária no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena das sanções impostas nos §§ 2º e 

3°, do mesmo dispositivo processual, verbis: “Art. 468... § 2º. O perito 

substituído restituirá, no prazo de 15 (quinze) dias, os valores recebidos 

pelo trabalho não realizado, sob pena de ficar impedido de atuar como 

perito judicial pelo prazo de 5 (cinco) anos. § 3º. Não ocorrendo a 

restituição voluntária de que trata o § 2º, a parte que tiver realizado o 

adiantamento dos honorários poderá promover execução contra o perito, 

na forma dos arts. 513 e seguintes deste Código, com fundamento na 

decisão que determinar a devolução do numerário”. Destarte, 

considerando ser imprescindível a realização de prova técnica para o 

deslinde da controvérsia, nomeio como perito o Dr. Fábio Júnior da Silva, 

que deverá cumprir o encargo independente de compromisso, sob a fé do 

seu grau (artigo 466 do CPC). Designo o dia 08 de abril de 2020, às 

15h20min para realização da perícia, que acontecerá nas dependências 

do fórum desta Comarca. Intime-se a parte autora para se apresentar para 

a perícia na data designada, cientificando-a que deverá portar todos os 

seus exames. Arbitro para pagamento dos honorários periciais o valor de 

R$ 400,00 (quatrocentos reais), o que faço com fulcro no parágrafo único 

do artigo 28 da Resolução CJF-RES-2014/00305, atento ao limite máximo 

da tabela V do anexo da referida Resolução, aumentada de 01 (uma) vez. 

Justifico a majoração dos honorários, em razão da grande dificuldade em 

se encontrar médico perito na região, onde há anos há um ciclo de 

recorrentes escusas por parte dos nomeados, bem como, levando-se em 

consideração a distância do local para realização dos trabalhos. Com a 

juntada do laudo pericial, vistas às partes para, querendo, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, manifestarem, podendo ainda seus 

assistentes técnicos em igual prazo apresentar seus respectivos 

pareceres, sob pena de preclusão (art. 477, §1° do CPC[1]). Feito isso, 

certifique-se o necessário. Após, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Sorriso-MT, 12 de março de 2020. Valter 

Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito [1]Art. 477. O perito protocolará o 

laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes 

da audiência de instrução e julgamento. §1º As partes serão intimadas 

para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma 

das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004936-55.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSON SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Processo: 1004936 -55.2017.8.11.0040 VISTOS ETC, Intime-se a Srª Perita 

Judicial para, no prazo de 10 (dez) dias, apontar exatamente por qual 

período o segurado ficou incapacitado para o trabalho em razão do 

tratamento das moléstias narradas nos autos. Com os esclarecimentos, 

intimem-se as partes para, querendo, no prazo comum de 5 (cinco) dias, 

manifestarem e requererem o que direito, sob pena de preclusão. Após, 

conclusos. Às providências. Cumpra-se. Sorriso-MT, 12 de março 2020. 

Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001304-84.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ISAC OLIVERIO DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIANO BELLAO GIMENEZ OAB - MT6014-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)
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Processo nº 1001304-84.2018.8.11.0040 Requerente: Isac Oliveira do 

Nascimento Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS VISTOS 

ETC, Isac Oliveira do Nascimento ajuizou a presente “Ação Previdenciária 

c/c Pedido Liminar” em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS 

almejando a condenação do requerido ao restabelecimento do benefício de 

auxílio-doença e/ou à concessão de aposentadoria por invalidez. Para 

tanto, aduziu ser filiado da Previdência Social como motorista profissional, 

bem como, totalmente incapacitado para o trabalho em razão das 

seguintes enfermidades: lesão complexa no ombro direito - manguito 

rotador - (CID`s M 75.1, M 25, M 65, M 79 e G 83.2). Verberou que em 

razão das moléstias incapacitantes lhe foi concedido o benefício de 

auxílio-doença entre 18/07/2016 a 27/02/2018, quando, de então, cessado 

pela autarquia ré, ao argumento da ausência de constatação da 

incapacidade laborativa do requerente pela perícia médica. Aduziu, no 

entanto, que a incapacidade laboral permanece, tanto é que teve a 

categoria de sua CNH restrita para direção de veículos de transportes de 

passageiros, porquanto, rebaixada das letras A/D para a letra B, 

impedindo-o de exercer sua profissão como de motorista, portanto, 

fazendo jus a concessão dos benefícios postulados na inicial. Forte em 

tais fundamentos pugnou pela procedência dos pedidos. Instruiu a inicial 

com documentos. A decisão id. 12248567 concedeu liminarmente o 

benefício auxílio-doença. Em contestação (id. 13066773), o requerido 

suscitou os efeitos da prescrição quinquenal como prejudicial de mérito. 

Arguiu em preliminar ausência de interesse processual. No mérito 

defendeu a improcedência dos pedidos, frente à ausência de 

incapacidade laborativa do requerente, bem como, a necessidade de 

perícia médica judicial para o fim de atestar a incapacidade do segurado. 

Juntou documentos e apresentou quesitos. Réplica id. 13746772. A 

decisão id. 13820863 afastou a prejudicial de mérito suscitada pelo 

requerido, bem como, acolheu o pedido de produção de prova pericial e, 

para tanto, nomeou perito judicial. Laudo Pericial juntado no id. 19229073. 

A parte autora manifestou concordar com o Laudo Pericial (id. 19568071). 

De outro lado, o requerido quedou-se silente, consoante certidão id. 

20998088. É o necessário. Decido. Como relatado, postula a parte autora a 

concessão do benefício de aposentadoria por invalidez e/ou 

restabelecimento do auxílio-doença, ao fundamento de sua pretensão nas 

disposições da Lei nº 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios 

da Previdência Social. Nesse passo, deve-se observar o disposto nos 

arts. 42 e 59 da referida lei, verbis: “Art. 42. A aposentadoria por 

invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será 

devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for 

considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto 

permanecer nesta condição. §1º. A concessão de aposentadoria por 

invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante 

exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o 

segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua 

confiança. §2º. A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao 

filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à 

aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por 

motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.” “Art. 59. 

O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, 

quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar 

incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais 

de 15 (quinze) dias consecutivos.” Vale lembrar que o período de carência 

exigido para a concessão de aposentadoria por invalidez e/ou do 

benefício de auxílio-doença é de 12 (doze) contribuições mensais, nos 

termos do art. 25, inciso I, da Lei n.º 8.213/91, verbis: “Art. 25. A 

concessão das prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência 

Social depende dos seguintes períodos de carência, ressalvado o 

disposto no art. 26: I - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez: 12 

(doze) contribuições mensais; In casu, a carência mínima legal para a 

concessão dos benefícios postulados na inicial foi cumprida pelo 

segurado, tanto é que lhe foi anteriormente concedido o benefício de 

auxílio-doença pela autarquia ré. Quanto à incapacidade laborativa do 

segurado, a prova pericial foi conclusiva (id. 19229073) ao consignar que 

o autor em decorrência das enfermidades narradas na inicial está 

INCAPACITADO DE FORMA TOTAL E PERMANENTE PARA O TRABALHO, 

impossibilitado, portanto, de manter as atividades antes exercidas. No 

exame físico, apontou o expert: “Exame físico: inspeção do ombro sem 

alterações. Limitação e dor ao arco de movimento do ombro direito. Dor 

aos testes do manguito e do cabo longo do bíceps.” Indicou, também, a 

apresentação de exames complementares: “Exames complementares: US 

do ombro dto 24/8/2018 – tendinite do manguito com tendão do 

supraespinhal apresentando rupturas das fibras médias e anteriores. RNM 

do ombro direito de 17/01/2019 - Osteoartrose acromioclavicular, com 

derrame articular e espessamento sinovial, associado a reações 

osteohipertróficas nas bordas articulares, com leve edema ósseo 

subcondral. Tendinopatia do supraespinhal e do infraespinhal, com 

afilamento dos mesmos e focos de rotura transfixantes insercionais. 

Tendinopatia do subescapular, também com pequeno foco de rotura 

transfixante de suas fibras. Tendinopatia do redondo menor, sem roturas. 

Tendinopatia da cabeça longa do biceps em sua porção intra-articular, 

associado a focos de rotura longitudinais. Acentuada osteoartrose 

glenoumeral, com exuberantes osteófitos marginais projetando-se das 

porções inferomediais da cabeça umeral, extensas lesões osteocondrais 

glenoumerais, acompanhados por esclerose e edema ósseo subcondrais. 

Extensa lesão degenerativa do labrum glenoidal, relacionado ao processo 

osteodegenerativo. Pequeno derrame articular, com sinovite reacional. 

Elevação da cabeça umeral com redução do espaço subacromial, 

associado a remodelamento com edema do acrômio.- Existe 

desalinhamento posterior da cabeça umeral em relação a escapula, 

sugerindo instabilidade multifuncional gerada pela extensa lesão do 

manguito rotador. Espessamento de padrão reacional da bursa 

subacromiallsubdeltoidea. - Hipotrofia em grau moderado dos musculo 

infraespinhal, subescapular e supraespinhal. Demais pianos musculares 

com trofismo preservado.” Aos quesitos, respondeu o perito: (...) 3) Diga o 

Sr. perito se a atividade declarada requer a realização de esforços 

físicos, e em caso afirmativo se de forma leve, moderada ou intensa? 

Poderia o Sr. Perito descrever detalhadamente as tarefas desenvolvidas 

no exercício dessa atividade? Resposta: Esforços físicos de forma leve a 

moderada. 4) Diga o Sr. Perito se a parte autora apresenta sinais 

sugestivos de que está trabalhando, tais como sinais de exposição solar 

intensa, calosidade nãos mãos, etc. Resposta: Não. 5) Diga o Sr. Perito 

qual o diagnóstico e se a parte autora esta acometida de alguma 

patologia? Qual? Da patologia ou do agravamento da patologia teve origem 

alguma incapacidade? Resposta: Sim, esta acometido de síndrome do 

manguito rotador com rupturas totais e artrose granoumeral e 

acromioclavicular. (d.g.n) 6) Caso a resposta ao quesito anterior seja 

afirmativa, diga o Sr. Perito se o diagnóstico atual foi estabelecido 

clinicamente ou existe alguma comprovação por exame completar? 

Resposta: Exame físico e exames de imagem comprovam as patologias. 7) 

Diga o Sr. Perito, no caso de resposta afirmativa ao quesito anterior 

indicando existência de exame(s) complementar(es) qual(is) foi(foram) 

o(s) resultado(s) do(s) mesmo(s)? Resposta: Já descritos acima. Da 

possibilidade de reabilitação e do inicio da incapacidade (DII), apontou o 

senhor perito: 8) No caso de incapacidade, há possibilidade de se 

estabelecer clinicamente a Data do Início da Incapacidade (DII), da 

enfermidade e de seu AGRAVAMENTO, SE FOR O CASO? Caso positivo, 

quando e qual o critério utilizado? Caso negativo, indique a provável Data 

do Início da Incapacidade (DII), ou se apenas é possível atestar a 

incapacidade a partir da realização do laudo pericial, ESPECIALMENTE SE 

A DATA DO INÍCIO DA ENFERMIDADE NÃO COINCIDE COM A DATA DO 

INÍCIO DA INCAPACIDADE . Resposta: Não, pois não houve episódio 

específico para início das dores. A incapacidade só pode ser atestada a 

partir da realização de avaliação pericial, sendo que não necessariamente 

o início da enfermidade coincide com a data de início da incapacidade, 

podendo haver enfermidade sem que tenha incapacidade. 9) Caso a 

resposta ao quesito nº 5 seja afirmativa diga o Sr. Perito se a patologia 

declinada encontra -se em fase evolutiva (descompensada) ou 

estabilizada( residual)? Resposta: Está descompensada pois há relato de 

dor. 10) Caso a resposta ao quesito nº 5 seja afirmativa diga o Sr. Perito 

se o(a) Autor(a) encontra -se em uso de medicação especifica para o 

diagnóstico declinado? Resposta: Sim. 11) Diga o Sr. Perito, considerando 

a profissiografia da atividade declarada, se o(a) autor(a) se apresenta 

incapacitado para o trabalho ou para as atividades que anteriormente 

exercia. Resposta: Sim. Quanto à existência de incapacidade total e 

permanente, respondeu o médico perito. 12) No caso de incapacidade, 

diga o Sr. Perito se a incapacidade é total ou parcial? Para a sua atividade 

ou para qualquer atividade? Quais as limitações que a moléstia impõe ao 

exercício da profissão habitual do(a) autor(a), levando-o(a) à 

incapacidade total ou parcial? Resposta: Total para as atividades que 

exercia. Limitação de movimento do membro superior direito. (g.d.n). 13) 
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Caso a resposta ao quesito 12 seja afirmativa diga o sr. Perito se a 

incapacidade laborativa, no seu entender, é permanente ou temporária? 

Para a sua atividade ou para qualquer atividade? Quais as limitações que a 

moléstia impõe ao exercício da profissão habitual do(a) autor(a), levando 

-o(a) à incapacidade permanente ou temporária? Resposta: Permanente, 

para sua atividade, pois mesmo após tratamento cirúrgico permanecerá 

com alguma limitação, e tais alterações o impedem realizar esforços 

físicos leves e moderados de forma repetitiva. 14) No caso de 

incapacidade, diga o Sr. Perito se a incapacidade teve origem em alguma 

doença do trabalho, doença profissional ou acidente do trabalho, no que 

se inclui acidentes ou quaisquer atos de terceiros ocorridos no local e 

horário de trabalho, bem como acidente sofrido fora do local de trabalho, 

mas na execução de serviço a trabalho, em viagem a trabalho e no 

percurso da residência para o local de trabalho ou deste para aquela, 

ainda que em veículo de propriedade da parte autora. Resposta: Não, 

paciente não relata nenhum acidente de trabalho ou episódio específico, 

sendo que as alterações degenerativas e inflamatórias apresentadas são 

de origem multifatorial (idade, genética, esforços, sedentarismo, etc.) 15) 

No caso de incapacidade “permanente e parcial ”, diga o Sr. Perito se a 

incapacidade decorreu de acidente de qualquer outra natureza. Caso 

positivo, diga o Sr. Perito se, após a consolidação das lesões, restaram 

seqüelas que implicaram redução da capacidade para o trabalho que o 

autor habitualmente exercia. Resposta: Não relata a ocorrência de 

acidente. 16) No caso de incapacidade “temporária e parcial” e “temporária 

e total”, qual a data provável ou o prazo estimado e indicada para 

recuperação laborativa? Resposta: Não se aplica. 17) No caso de 

incapacidade “permanente e total”, ela se estende, sob o ponto de vista 

médico, para toda e qualquer atividade laboral? Ou é possível a 

reabilitação para outra função? Resposta: Não se aplica. (...). Em 

conclusão, asseverou a expert: “Conclusão: periciado apresenta 

alterações degenerativas articulares e tendíneas que o incapacitam de 

realizar suas atividades habituais, mesmo com tratamento cirúrgico das 

lesões tendíneas existe degeneração articular que limita a funcionalidade 

do membro superior direito, o que gera incapacidade definitiva.” (g.d.n) 

Destarte, a perícia médica atestou que o requerente quando da perícia 

judicial se encontrava totalmente incapacitado para o trabalho, 

incapacidade insuscetível de reabilitação, conforme conclusão e resposta 

ao quesito de nº 17. Com efeito, comprovado pela parte autora o requisito 

da incapacidade total e definitiva para atividade laborativa que lhe garanta 

a própria subsistência, nos termos do art. 42 e seguintes da Lei de Planos 

de Benefícios da Previdência Social, é de rigor a procedência dos pedidos 

para o fim de conceder-lhe o benefício de aposentadoria por invalidez. A 

propósito: “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

SÍNDROME DO MANGUITO ROTADOR, DOENÇA DEGENERATIVA DISCAL, 

LOMBOCIATALGIA, CERVICOBRAQUIALGIA E ARTROSE. 

COMPROVAÇÃO. 1. Tendo o laudo pericial demonstrado que a autora 

sofre de síndrome do manguito rotador ombro E; doença degenerativa 

discal; lombociatalgia; cervicobraquialgia e artrose (M75.1; M51.3; M54.4; 

M53.1 e M19.9), moléstias que lhe causam efetiva incapacidade definitiva 

para o exercício da atividade profissional, impõe-se a concessão de 

aposentadoria por invalidez a partir da DER. 2. Doenças preexistentes não 

são óbices à concessão de benefícios por incapacidade, caso a 

incapacidade laboral derive de progressão ou agravamento da doença, 

nos termos do art. 42, § 2º, da LBPS/91.” (TRF-4 - AC: 

170232420164049999 SC 0017023-24.2016.4.04.9999, Relator: PAULO 

AFONSO BRUM VAZ, Data de Julgamento: 05/04/2018, TURMA REGIONAL 

SUPLEMENTAR DE SC) Todavia, considerando que a perícia médica judicial 

não atestou que quando do requerimento administrativo para manutenção 

do benefício auxílio-doença havia incapacidade laborativa do segurado, 

consoante resposta ao quesito “8”[1] do autor, o início do benefício deve 

partir da data perícia judicial (26/08/2018), momento em que constatada a 

incapacidade do autor. Sobre o tema: “PREVIDENCIÁRIO. 

AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE 

LABORAL COMPROVADA NA DATA DA PERÍCIA MÉDICA REALIZADA EM 

JUÍZO. QUALIDADE DE SEGURADO. AUSÊNCIA. 1. O marco inicial da 

incapacidade do requerente, quando ausentes documentos médicos que 

permitam aferir sua existência quando do requerimento administrativo, 

deve ser fixado na data da perícia médica realizada em juízo. 2. Não é 

devida a concessão do benefício de auxílio-doença quando ausente a 

qualidade de segurado na data de início da incapacidade.” (TRF-4 - 

APELREEX: 151213620164049999 RS 0015121-36.2016.404.9999, 

Relator: VÂNIA HACK DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 17/05/2017, 

SEXTA TURMA) Vale observar a concordância tácita do requerente em 

relação à resposta ao quesito “8” pelo Senhor Perito, pois, ausente nos 

autos qualquer impugnação específica por parte do segurado. Ante o 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, razão pela qual CONDENO o Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS ao pagamento do referido benefício 

previdenciário em favor de Isac Oliverio do Nascimento, no valor do 

salário-benefício de acordo com os artigos 28 e 29 da Lei n.º 8.213/91, 

bem como, o pagamento do 13º salário, desde A DATA DA PERÍCIA 

MÉDICA JUDICIAL, OU SEJA, 26/08/2018. Por consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Quanto às prestações 

vencidas a contar da DATA DA PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL, 26/08/2018, 

OBSERVADO EVENTUAIS PAGAMENTOS DO BENEFÍCIO POR FORÇA DE 

DECISÃO JUDICIAL, serão devidos correção monetária pelo índice IPCA-E 

(RE 870.947) a partir do vencimento de cada parcela e juros de mora de 

0,5% (meio por cento) ao mês, em conformidade com os preceitos da Lei 

de nº 11.960/2009 que alterou o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997. Condeno o 

requerido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbências, no 

valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), tendo em vista o disposto no §8º, do 

art. 85, do Código de Processo Civil. Isento a autarquia requerida do 

pagamento das custas judiciais, em razão do comando normativo 

consignado no art. 1º, §1º da Lei nº 9.289/1.996 c/c o art. 8º, § 1º da Lei 

nº 8.620/1.993 c/c o art. 3º, inciso I da Lei Estadual nº 7.603/2.001. Tendo 

em vista o nítido caráter alimentar do benefício, intime-se e oficie-se o INSS 

por intermédio da EADJ – Agência de Atendimento de Demandas Judiciais, 

com todos os dados necessários do autor para que implante o benefício 

ora concedido no prazo de 30 (trinta) dias. Não havendo recurso 

voluntário, certifique-se o trânsito em julgado da sentença, arquivando-se 

os autos, tendo em vista que o valor da condenação ou o proveito 

econômico obtido é inferior a 1.000 (mil) salários mínimos, afastando, 

assim, a sujeição da sentença ao duplo grau de jurisdição, de acordo com 

o art. 496, § 3º, inciso I do Código de Processo Civil, com redação dada 

pela Lei n º 13.105/2015. Publique-se. Registre-se Intimem-se Cumpra-se. 

Sorriso-MT, 12 de março 2020. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de 

Direito [1]8) (...). Resposta: Não, pois não houve episódio específico para 

início das dores. A incapacidade só pode ser atestada a partir da 

realização de avaliação pericial, sendo que não necessariamente o início 

da enfermidade coincide com a data de início da incapacidade, podendo 

haver enfermidade sem que tenha incapacidade.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000711-26.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO JOSE DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIANO BELLAO GIMENEZ OAB - MT6014-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PJe 1000711.2016.811.00.40 Requerente: Leandro José dos Santos 

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS VISTOS ETC, 

Leandro José dos Santos ajuizou a presente “Ação Previdenciária” em 

face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS almejando a 

condenação da autarquia ré à concessão do restabelecimento do 

benefício de auxílio-acidente e/ou aposentadoria por invalidez. Alegou que 

em 07/03/2014 sofreu acidente de trabalho que lhe causou a amputação 

de 3 (três) dedos da mão direita, incapacitando-o definitivamente para o 

trabalho, bem como, que lhe concedido pelo requerido o benefício de 

auxílio-doença até 10/06/2014. Verberou que em 28/08/2015 requereu 

novamente junto à autarquia ré a concessão do benefício de 

auxílio-doença (NB 6116720289), negado, todavia, ao argumento da 

ausência de incapacidade laborativa do segurado. Asseverou, no entanto, 

que as lesões deixadas pelo acidente resultaram em incapacidade laboral 

total e definitiva, de modo a fazer jus à concessão dos benefícios 

postulados na peça de ingresso. Instruiu a inicial com documentos. Em 

contestação (id. 1614711), o requerido alegou a necessidade de 

comprovação da qualidade de segurado do autor, cumprimento da 

carência legal, bem como, a necessidade da realização de perícia judicial 

para o fim de constatar a incapacidade do segurado. Juntou documentos e 

formulou quesitos. O autor não impugnou a contestação (id. 4148563). A 

decisão id. 4150460 saneou o feito e acolheu o pedido de produção de 

prova pericial e nomeou perito judicial. Laudo Pericial id. 14281122. As 
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partes manifestaram sobre o Laudo Pericial (id. 14640161 e 15154573). É 

o necessário. Decido. Como relatado, postula a parte requerente a 

concessão do benefício auxílio-acidente e/ou aposentadoria por invalidez 

em decorrência de acidente do trabalho, com fundamento nas disposições 

da Lei n° 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da 

Previdência Social. Assim, os requisitos para a concessão do benefício de 

auxílio-acidente ou aposentadoria por invalidez serão a existência da 

consolidação de lesões decorrentes de acidente do trabalho que resultem 

em redução da capacidade do segurado para o trabalho que habitualmente 

exercia ou, incapacidade laborativa total e permanente, observada a 

qualidade do autor como segurado da Previdência Social. Não obstante as 

espécies dos benefícios postulados na inicial e o disposto no inciso II, do 

art. 26, da Lei n° 8.213/91[1], a qualidade de segurado do autor é 

inequívoca, considerando, nesse sentido, que anteriormente o requerido já 

lhe havia concedido o benefício de auxílio-doença decorrente de acidente 

do trabalho (NB 6055544273). No tocante à incapacidade, embora a prova 

pericial tenha atestado que as lesões sofridas na mão direita do 

requerente decorrem de acidente do trabalho, bem como implicarem em 

incapacidade definitiva e parcial, a perícia judicial esclareceu que o 

segurado está impossibilitado de reabilitação, conforme resposta ao 

quesito n° 18, afastando, assim, a possibilidade de concessão do 

benefício de auxílio-doença acidentário. No histórico do quadro de saúde 

do autor, esclareceu a perita judicial: “HISTÓRICO No dia 01 de novembro 

de 2017, às 10:20 horas, na sede do Fórum de Sorriso, situado à Rua 

Canoas, s/n°, na cidade de Sorriso-MT, realizei perícia médica do Sr. 

Leandro José dos Santos, com 26 anos de idade, brasileiro, solteiro, 

morador na cidade de Diamantino-MT. Tem ensino fundamental incompleto. 

Apresenta em sua carteira de trabalho os registros empregatícios como 

serviços gerais em fazenda por 09 meses em 2009 e 2010 e por 02 

meses em 2013, como serviços gerais em granja por 03 meses em 2012 e 

como pintor de móveis por 08 meses em 2014. Recebeu benefício 

auxílio-doença do INSS de março a junho de 2014. Sofreu um acidente de 

trabalho em 07 de março de 2014, com amputação de falanges distais de 

três dedos da mão direita.”. (g.d.n) Ao exame físico, apontou a expert: 

“EXAME FÍSICO O periciando se encontra hidratado, eupneico, consciente, 

afebril, com fala, visão e audição preservados. Orientado no tempo e no 

espaço. Contactuante e cooperativo, com respostas com nexo, ricas em 

detalhes e coerentes. Sem alterações cognitivas. Sem alteração da 

memória ou do raciocínio. Ausculta cardíaca normal. Ausculta pulmonar 

normal. PA=140X70mmHg. Deambula normalmente. Boa coordenação 

motora. Mão direita apresentando amputação de falange distal de 5° dedo 

e amputação de falanges média e distal de 4° e 3° dedos. Tem movimento 

de pinça. Tem movimento de preensão de objetos prejudicado. Sem força 

da mão direita. É destro.” (d.g.n) Aos quesitos, respondeu a Senhora 

Perita: 1 - Qual o nome e a idade atual do autor? Qual o atual estado de 

saúde do autor? Resposta - Leandro José dos Santos com 26 anos de 

idade. Apresenta sequela definitiva decorrente de um acidente de trabalho 

ocorrido em março de 2014. Apresenta amputação parcial de tres dedos 

da mão direita (mão dominante). Tem movimento de pinça. Tem movimento 

de preensão de objetos prejudicada e diminuição da força desta mão. 

(d.g.n) 2 - Qual a atividade laborativa habitual do autor? A parte autora é 

empregada ou autônoma? Resposta- O autor trabalhou como serviços 

gerais em granja, em fazenda e em fábrica de móveis. 3 -Diga a Sra. 

perita, se a atividade declarada requer a realização de esforços físicos, 

de forma leve, moderada ou intensa ? Resposta - esforço físico leve a 

moderado. 4 - Diga a Sra. Perita se a parte autora apresenta sinais 

sugestivos de que esta trabalhando, tais como sinais de exposição solar 

intensa, calosidades das mãos, etc. Resposta - sim, calosidades em 

palmas das mãos. 5 - Diga Sra. perita se o autor está acometido de alguma 

patologia? Qual? Causou incapacidade? Resposta - Apresenta sequela 

definitiva decorrente de um acidente de trabalho ocorrido em março de 

2014. Apresenta amputação parcial de três dedos da mão direita (mão 

dominante). Tem movimento de pinça. Tem movimento de preensão de 

objetos prejudicada e diminuição da força desta mão. Sim. (d.g.n) 6 - Caso 

a resposta ao quesito 5 seja afirmativa diga a Sra. perita se o diagnóstico 

atual foi estabelecido clinicamente ou existe comprovação por exame 

complementar? Resposta - clinicamente. (...) 8 - Caso a resposta ao 

quesito 5 seja afirmativa diga a Sra. Perita se é possível fixar a provável 

data do inicio da incapacidade, da enfermidade e de seu agravamento, se 

for o caso? Caso positivo, quando e qual o critério utilizado? Caso 

negativo, indique a provável data do inicio da incapacidade, ou se apenas 

é possível atestar a incapacidade a partir da realização do laudo pericial, 

especialmente se a data do inicio da enfermidade não coincide com a data 

do inicio da incapacidade. Resposta - março de 2014; 9 - Caso a resposta 

ao quesito 5 seja afirmativa diga a Sra. perita se a patologia declinada 

encon t ra -se  em fase  evo lu t i va  (descompensada )  ou 

estabilizada(residual)? Resposta – estabilizada. 10 - Caso a resposta ao 

quesito 5 seja afirmativa diga a Sra. perita se o autor se encontra em uso 

de medicação específica para o diagnóstico declinado ? Resposta - não. 

11 - Diga a Sra. perita, considerando a profissiografia da atividade 

declarada, se o autor se apresenta incapacitado para o trabalho para as 

atividades que anteriormente exercia ? Resposta - parcialmente 12 - A 

perda ou redução da incapacidade foi em detrimento da atividade 

exercida? Resposta - sim. (d.g.n) 13 - Diga a Sra. Perita se a incapacidade 

é total ou parcial? Para a sua atividade ou para qualquer atividade? Quais 

as limitações que a moléstia impõe ao exercício da profissão habitual do 

autor, levando-o à incapacidade total ou parcial? Resposta - parcial. 

Diminuição da força da mão direita e dificuldade de preensão de objetos. 

(d.g.n) 13 - Caso a resposta ao quesito 12 seja afirmativa diga a Sra. 

perita, se a incapacidade laborativa, no seu entender, é permanente ou 

temporária? Resposta - permanente. (d.g.n) 14 - No caso de incapacidade 

diga a Sra perita se a incapacidade teve origem em alguma doença do 

trabalho, acidente do trabalho ou doença profissional, no que se inclui 

acidentes ou quaisquer atos de terceiros ocorridos no local e horário de 

trabalho, bem como acidente sofrido fora do local do trabalho, mas na 

execução de serviço a trabalho, em viagem a trabalho e no percurso da 

residência para o local de trabalho ou deste para aquela, ainda que em 

veículo de propriedade da parte autora. Resposta - acidente de trabalho. 

(d.g.n) 15 - No caso de incapacidade permanente e parcial, diga a sra 

perita se a incapacidade decorreu de acidente de qualquer outra natureza. 

Caso positivo, diga a Sra perita se, após a consolidação das lesões, 

restaram sequelas que implicaram redução da capacidade para o trabalho 

que o autor habitualmente exercia. Resposta - sim decorreu de acidente 

de trabalho. (d.g.n) 16 - No caso de incapacidade temporária e parcial, e 

temporária total, qual o prazo estimado para a recuperação laborativa ? 

Resposta - parcial e definitiva. 17 - No caso de incapacidade permanente 

e total, ela se estende, sob o ponto de vista médico, para toda e qualquer 

atividade laboral? Ou é possível a reabilitação para outra função? 

Resposta - não. Incapacidade parcial e definitiva. (d.g.n) 18 - No caso de 

incapacidade permanente e total ela se estende, sob o ponto de vista 

médico, para toda e qualquer atividade laboral? É possível reabilitar para 

outra função, levando-se em conta a idade, grau de instrução? Resposta - 

não. (...) Em conclusão detalhada, apontou a Sra. Perita: “CONCLUSÃO O 

periciando, o Sr. Leandro José dos Santos, com 26 anos de idade, tem 

ensino fundamental incompleto e trabalhou como serviços gerais em 

granja, em fazenda e em fábrica de móveis. Apresenta sequela definitiva 

decorrente de um acidente de trabalho ocorrido em março de 2014. 

Apresenta amputação parcial de três dedos da mão direita (mão 

dominante). Tem movimento de pinça. Tem movimento de preensão de 

objetos prejudicada e diminuição da força desta mão. Considero o autor 

com incapacidade parcial e definitiva ao trabalho, decorrente do acidente 

de trabalho.” (g.d.n) Com efeito, a perícia judicial concluiu que a parte 

autora em decorrência de acidente do trabalho narrado na peça de 

ingresso apresenta incapacidade laborativa parcial e definitiva, no entanto, 

insuscetível de reabilitação ao mercado de trabalho, nos termos da 

resposta ao quesito 18, de modo que a procedência do pedido no sentido 

de conceder-lhe o benefício de aposentadoria por invalidez é medida que 

se impõe na espécie. A propósito: “AÇÃO ACIDENTÁRIA - APELAÇÃO DO 

INSS - NÃO RECOLHIMENTO DAS DESPESAS COM PORTE DE REMESSA E 

RETORNO DIFERIMENTO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ART. 27 

INADMISSIBILIDADE DESERÇÃO APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. - 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - REEXAME NECESSÁRIO - ACIDENTE 

TÍPICO - AMPUTAÇÃO DE TRÊS DEDOS DA MÃO DIREITA (1º AO 3º 

QUIRODÁCTILOS) - SERVIÇOS GERAIS NA LAVOURA ADMISSIBILIDADE - 

Lesões, nexo causal, incapacidade total e permanente - DIB mantida na 

data da concessão da tutela antecipada - JUROS E CORREÇÃO 

MONETÁRIA - Questão relativa aos índices de correção monetária e juros 

de mora relegada à fase de execução de sentença, observando-se, no 

que couber, o julgamento da ADIn nº 4.357 do STF Recurso oficial não 

provido, com observação (juros moratórios e atualização monetária 

relegados para a fase de execução; autarquia isenta de custas 

processuais).” (TJ-SP - REEX: 00002367620108260397 SP 

0000236-76.2010.8.26.0397, Relator: Antonio Tadeu Ottoni, Data de 

Julgamento: 25/06/2013, 16ª Câmara de Direito Público, Data de 
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Publicação: 01/07/2013) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido de 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ em decorrência de acidente do 

trabalho, razão pela qual CONDENO o Instituto Nacional do Seguro Social - 

INSS ao pagamento do referido benefício previdenciário em favor de 

Leandro José dos Santos, no valor do salário-benefício de acordo com o 

artigo 44 da Lei n.º 8.213/91, bem como, o pagamento do 13º salário, 

desde A DATA do INDEFERIMENTO DO PEDIDO NA VIA ADMINISTRATIVA, 

qual seja, 28/08/2015. Por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Quanto às prestações vencidas a contar da 

DATA do INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO, 28/08/2015, serão devidos 

correção monetária pelo índice IPCA-E (RE 870.947) a partir do vencimento 

de cada parcela e juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, em 

conformidade com os preceitos da Lei de nº 11.960/2009 que alterou o art. 

1º-F da Lei nº 9.494/1997. Condeno o requerido ao pagamento de 

honorários advocatícios sucumbências, no valor de R$ 1.000,00 (hum mil 

reais), tendo em vista o disposto no §8º, do art. 85, do Código de 

Processo Civil. Isento a autarquia requerida do pagamento das custas 

judiciais, em razão do comando normativo consignado no art. 1º, §1º da 

Lei nº 9.289/1.996 c/c o art. 8º, § 1º da Lei nº 8.620/1.993 c/c o art. 3º, 

inciso I da Lei Estadual nº 7.603/2.001. Tendo em vista o nítido caráter 

alimentar do benefício, intime-se e oficie-se o INSS por intermédio da EADJ 

– Agência de Atendimento de Demandas Judiciais, com todos os dados 

necessários do autor para que implante o benefício ora concedido no 

prazo de 30 (trinta) dias. Não havendo recurso voluntário, certifique-se o 

trânsito em julgado da sentença, arquivando-se os autos, tendo em vista 

que o valor da condenação ou o proveito econômico obtido é inferior a 

1.000 (mil) salários mínimos, afastando, assim, a sujeição da sentença ao 

duplo grau de jurisdição, de acordo com o art. 496, § 3º, inciso I do Código 

de Processo Civil, com redação dada pela Lei n º 13.105/2015. 

Publique-se. Registre-se Intimem-se Cumpra-se. Sorriso-MT, 13 de março 

2020. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito [1]Art. 26. Independe 

de carência a concessão das seguintes prestações: (...) II - 

auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de 

qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem 

como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido 

de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada 

pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 

(três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, 

mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e 

gravidade que mereçam tratamento particularizado; (...)

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007071-69.2019.8.11.0040
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Impulsiono os presentes autos para intimar a parte Autora da petição de 

ID. 26789267, devendo se manifestar no prazo legal, requerendo o que 

entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008222-70.2019.8.11.0040
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INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes acerca do Laudo 

Pericial, devendo se manifestar no prazo legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008780-42.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELSIO KUHN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes acerca do Laudo 

Pericial, devendo se manifestar no prazo legal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 80910 Nr: 6088-05.2010.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A.M.S. CONFECÇÕES E CALÇADOS LTDA, 

ANTONIO ARAUJO DA SILVA, MARLI SIQUEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

OAB:Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCCA RIZZATTI MENDES - 

OAB:20.974

 Com efeito, com fundamento no inciso II, art. 924 e art. 925 do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO.Custas, se houver, pelos 

executados.Torno sem efeito a decisão de fls. 75.Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com baixas na distribuição.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Sorriso-MT, 12 de março de 

2020.Valter Fabricio Simioni da SilvaJuiz de Direito

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000779-73.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLENE BROCH (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA VARELLA RODRIGUES OAB - MT3575-O 

(ADVOGADO(A))

DENISE DE ABREU E SILVA OAB - MT0019309A-B (ADVOGADO(A))

CARLOS ALBERTO KOCH OAB - MT7299-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEBORA PALAVER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LIDIO FREITAS DA ROSA OAB - MT17587/O (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1000779-73.2016.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Autora (advogado) para que se manifeste sobre os rumos 

da execução, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. 

Sorriso/MT, 12 de março de 2020. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001029-04.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VANUZA SAGAIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS BISPO DE SOUZA LIMA (EXECUTADO)

 

Processo: 1001029-04.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Autora (advogado) para que se manifeste sobre os rumos 

da execução, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. 

Sorriso/MT, 13 de março de 2020. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007465-76.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIJANE FONTES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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JOISIANE DIAS (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

1007465-76.2019.8.11.0040 Certifico nos termos da Legislação vigente 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente 

para se manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 

cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006932-20.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIJANE FONTES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELIA GODOY SILVESTRE (EXECUTADO)

 

Processo: 1006932-20.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Autora (advogado) para que se manifeste sobre os rumos 

da execução, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. 

Sorriso/MT, 12 de março de 2020. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006521-74.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIJANE FONTES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MEIRILANE AGUSTINHO (EXECUTADO)

 

Processo: 1006521-74.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Autora (advogado) para que se manifeste sobre os rumos 

da execução, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. 

Sorriso/MT, 13 de março de 2020. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001696-53.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GISELIA SOARES DE ALVARENGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001696-53.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:GISELIA SOARES 

DE ALVARENGA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO DA 

SILVA POLO PASSIVO: ITAU UNIBANCO S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 

02/06/2020 Hora: 15:50 , no endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 13 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010668-29.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ARTEMIO ROHENKOHL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIRLENE RODRIGUES LOPES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

8010668-29.2016.8.11.0040. REQUERENTE: ARTEMIO ROHENKOHL 

REQUERIDO: CIRLENE RODRIGUES LOPES Vistos etc. Havendo a 

indicação do endereço da parte reclamada, no prazo de 15 dias, 

designe-se data para audiência de conciliação, intimando/citando as 

partes. Caso contrário, conclusos para extinção. Às providências. Érico 

de Almeida Duarte Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006953-93.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DELLA JUSTINA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERNILSON LEAL DA SILVA (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

1006953-93.2019.8.11.0040 Certifico nos termos da Legislação vigente 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente 

para se manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 

cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007151-33.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIJANE FONTES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELISSANDRA SIJEM (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

1007151-33.2019.8.11.0040 Certifico nos termos da Legislação vigente 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente 

para se manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 

cinco dias.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008937-15.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL PALHIOTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM MACEDO FRANCA OAB - MT24832/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1008937-15.2019.8.11.0040. REQUERENTE: DANIEL PALHIOTO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. No que tange à medida de urgência pretendida, verifico 

que a consumidora possui protocolos comprovando que está há meses 

aguardando providências da requerida com relação à solicitação de 

ligação da energia na sua residência, sendo que a demora no provimento 

jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, decorrente da não utilização 

de serviço essencial. Por outro lado, tem-se que a parte reclamada 

poderá, com singeleza abissal, demonstrar eventual inverdade posta na 

inicial, de modo a revogar a liminar deferida, sem prejuízo das sanções 

cabíveis na hipótese. Ademais, não pode a requerida compelir a recorrida 

ao pagamento dos débitos que foram contraídos por terceiro. Com tais 

ponderações, e atento ao preenchimento dos requisitos estabelecidos no 

art. 300 do NCPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA postulada, para efeito 

de determinar à parte reclamada que proceda com a ligação da energia na 

UC, objeto das solicitações constantes na inicial, no prazo de 05 dias, sob 

pena de multa no valor de R$500,00 (quinhentos reais). Tendo em vista a 

hipossuficiência da parte reclamante, bem como a facilidade de a parte 

reclamada comprovar a justeza do débito impugnado, DEFIRO A 
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INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC. Cite-se e 

intime-se a parte reclamada, com as advertências legais, observando-se a 

audiência já designada. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001701-75.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDENILSON MINUSCULI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVO SIMONATO NETO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001701-75.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:EDENILSON 

MINUSCULI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RODRIGO LUIZ GOBBI 

POLO PASSIVO: IVO SIMONATO NETO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 

02/06/2020 Hora: 16:00 , no endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 13 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000237-55.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COLEGIO VINICIUS DE MORAES LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO MONARIN OAB - MT0007874A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO LOPES SOBRINHO (EXECUTADO)

JUSCILEIDE MARIA DE LIMA LOPES (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

1000237-55.2016.8.11.0040 Certifico nos termos da Legislação vigente 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente 

para se manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 

cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007278-68.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIJANE FONTES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMARA DE JESUS PAIVA (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

1007278-68.2019.8.11.0040 Certifico nos termos da Legislação vigente 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente 

para se manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 

cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001702-60.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE BARBOSA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001702-60.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:ELIETE 

BARBOSA DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO 

LUCIO DA SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 02/06/2020 Hora: 16:10 , no endereço: Rua Canoas, 641, 

CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 13 de março de 2020 

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

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000718-76.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA DE BRAZIL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO TAVARES RIBEIRO (EXECUTADO)

 

PROCESSO Nº. PJE 1000718-76.2020.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 42 

da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte exequente (advogado) para 

no prazo de 10(dias) dias, manifestar-se quanto a proposta de acordo de 

Num. 29686941. Sorriso/MT, 13 de Março de 2020 – Cristiane V. Kuhn – 

Técnica Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001992-12.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAROLINA APARECIDA ROCHA (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

1001992-12.2019.8.11.0040 Certifico nos termos da Legislação vigente 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente 

para se manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 

cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011322-26.2010.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ARMANDO GUND (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MOURA OAB - MT0016233A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALMIR TIAGO ORGANEK DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

SANDRA MARISA PAIN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS SOARES DE JESUS OAB - MT4711/B (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

8011322-26.2010.8.11.0040 Certifico nos termos da Legislação vigente 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente 

para se manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 

cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003090-37.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SECCO COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DULCE CARLA STECIUK OAB - MT21057/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON LUIZ GAIDES (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

1003090-37.2016.8.11.0040 Certifico nos termos da Legislação vigente 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente 

para se manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 

cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002274-84.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (EXECUTADO)
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Advogado(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DAS DORES OLIVEIRA PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT19525-O 

(ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

1002274-84.2018.8.11.0040 Certifico nos termos da Legislação vigente 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente 

para se manifestar e requerer o que entender de direito, no prazo de cinco 

dias. Debora V. M. Sá Martins Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004950-68.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO LUCIANO GUERINI (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

1004950-68.2019.8.11.0040 Certifico nos termos da Legislação vigente 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente 

para se manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 

cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001712-07.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIELI MICHELI BERGMANN (AUTOR)

LUIS EDUARDO SOARES SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO CARLOS DAMIANI OAB - MT0020866-O (ADVOGADO(A))

JOAO PEDRO TEODORO DE OLIVEIRA OAB - MT26118/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TECNOPIZZA INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - ME (REU)

 

PROCESSO n. 1001712-07.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:LUIS EDUARDO 

SOARES SILVA e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOAO 

PEDRO TEODORO DE OLIVEIRA, LEANDRO CARLOS DAMIANI POLO 

PASSIVO: TECNOPIZZA INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - 

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

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 02/06/2020 Hora: 16:30 , no 

endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 

13 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001201-43.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA KIESEL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA APARECIDA DA SILVA 62302116100 (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOUISE RAMIRO DA COSTA OAB - GO30469 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001201-43.2019.8.11.0040. REQUERENTE: VILMA KIESEL REQUERIDO: 

MARCIA APARECIDA DA SILVA 62302116100 Vistos etc. Trata-se de 

RECLAMAÇÃO em que se busca a condenação da reclamada em DANOS 

MORAIS, bem como seja declarada a INEXISTÊNCIA DO DÉBITO, sob a 

alegação de que teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao 

crédito por dívida já quitada, no valor de R$ 500,00. É o sucinto relatório, 

até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 

9.099/95. Decido. Compulsando os autos, verifica-se que a reclamada não 

se desincumbiu do seu ônus de provar a existência da relação jurídica 

entre as partes, bem como a validade do débito ora apontado em nome da 

reclamante, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, razão pela qual deve ser 

reconhecida como inexistente a relação jurídica entre as partes. Aliás, 

impende pontuar que o documento apresentado pelo reclamado (nota 

promissória de Num. 19377995), não se encontra sequer preenchida 

corretamente, com a indicação do dia e local da venda, bem como os 

dados das partes, não sendo, portanto, exigível. Quanto aos danos 

morais, constata-se que o nome da autora foi negativado em decorrência 

de indébito, consoante fundamentação supra. Sobre o tema, vejamos o 

entendimento do TJMT: “RECURSO INOMINADO – INSCRIÇÃO INDEVIDA 

NOS ÓRGÃOS E CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – DANO 

MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO – JUROS DE 

MORA – TERMO INICIAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – 

ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO STJ – PRINCÍPIO DA HIERARQUIA 

JURISDICIONAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - 

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de 

que o dano moral, decorrente de inscrição ou manutenção irregular em 

cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido 

e não carece de prova da sua existência. (...)”. (TJMT - Turma Recursal 

Única. RI 104682020128110002/2013, J. 04/06/2013, DJE 04/06/2013). 

Sendo assim, devida a reparação por danos morais. Já no que tange ao 

quantum debeatur, algumas considerações devem ser feitas. Deste modo, 

considerando a inexistência de comprovação de que os fatos teriam 

desencadeado situações mais gravosas; considerando a capacidade 

financeira da reclamante e da reclamada; considerando o caráter, também, 

preventivo e profilático da indenização por danos morais; considerando a 

vedação do enriquecimento sem causa, prevista no artigo 884 do CC/02; 

considerando ainda os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, 

estabeleço o parâmetro da indenização em R$6.000,00, que entendo ser o 

mais justo e equânime ao caso. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do artigo 487, I, do NCPC, para DECLARAR A INEXISTÊNCIA DOS 

DÉBITOS DISCUTIDOS NA INICIAL, determinando que a reclamada proceda 

com a imediata baixa dos referidos débitos, no prazo máximo de 05 dias, 

sob pena de multa, no valor de R$500,00, confirmando, com isso, a tutela 

de urgência deferida – Num. 18300782 bem como para CONDENAR a 

reclamada a pagar à reclamante, a título de DANOS MORAIS, o montante 

de R$6.000,00 (seis mil reais), a ser atualizado pelo INPC, a contar da data 

de publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ), e acrescido de juros 

legais, a partir do evento danoso (398, do CC). Oficie-se ao Serviço 

Extrajudicial/órgãos de restrição ao crédito correspondente acerca do 

conteúdo da presente sentença para cumprimento. Sem custas e 

honorários, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se, mediante as cautelas de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001201-43.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA KIESEL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA APARECIDA DA SILVA 62302116100 (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOUISE RAMIRO DA COSTA OAB - GO30469 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1001201-43.2019.8.11.0040 Reclamante: VILMA KIESEL Reclamado: 

MARCIA APARECIDA DA SILVA 62302116100 Vistos etc. Desnecessária 

a desconsideração da personalidade jurídica, visto que a pessoa jurídica 

executada se trata de empresa individual, na qual os bens da pessoa 

jurídica se confundem com os do sócio e vice-versa. Nesta toada, 

intime-se a exequente para requerer o que de direito, no prazo de quinze 

dias. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002796-82.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOSCHEN & MOSCHEN LTDA - EPP (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO OAB - MT0009546S 

(ADVOGADO(A))

JORGE YASSUDA OAB - MT8875-O (ADVOGADO(A))

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NERI BARCE DE LIMA (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

1002796-82.2016.8.11.0040 Certifico nos termos da Legislação vigente 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente 

para se manifestar e requerer o que entender de direito, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010089-23.2012.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIR BRESCANSIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO GERALDO VOZNIAK OAB - MT0012979A (ADVOGADO(A))

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERLEY PEREIRA DE MEIRELES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

8010089-23.2012.8.11.0040. EXEQUENTE: JAMIR BRESCANSIN 

EXECUTADO: WANDERLEY PEREIRA DE MEIRELES Vistos etc. Defiro a 

expedição de ofícios, conforme requerido, na petição retro. Com a juntada 

das respostas, manifeste-se o requerente/exequente. Às providências. 

Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005988-86.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSI TERESINHA MENDES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1005988-86.2017.8.11.0040. REQUERENTE: KASA FORT MATERIAIS P/ 

CONSTRUCAO LTDA - EPP REQUERIDO: ROSI TERESINHA MENDES Vistos 

etc. Defiro a expedição de ofícios, conforme requerido, na petição retro. 

Com a juntada das respostas, manifeste-se o requerente/exequente. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004905-35.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

ANTONIO WESLANIO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANI RAMOS DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1004905-35.2017.8.11.0040. REQUERENTE: ANTONIO WESLANIO 

FERREIRA DA SILVA, CLAUDIA DA SILVA OLIVEIRA REQUERIDO: 

CRISTIANI RAMOS DO NASCIMENTO Vistos etc. Defiro a expedição de 

ofícios, conforme requerido, na petição retro. Com a juntada das 

respostas, manifeste-se o requerente/exequente. Às providências. Érico 

de Almeida Duarte Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001717-29.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL SEGALLA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOGLY ADAS COSTA OAB - MT0018094A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REU)

BANCO BRADESCO (REU)

 

PROCESSO n. 1001717-29.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:RAFAEL 

SEGALLA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MOGLY ADAS COSTA 

POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. e outros 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 02/06/2020 Hora: 16:50 , no 

endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 

13 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1008830-68.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUDMILLA CONCEICAO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA OLIARI OAB - MT0016234A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

 

Processo: 1008830-68.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 05/02/2020 Hora: 17:00.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010778-04.2011.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN JHON AUTO CENTER LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA OAB - MT0011533A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VATSON GEOVANE BRUFATTI (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

8010778-04.2011.8.11.0040 Certifico nos termos da Legislação vigente 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente 

para se manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 

cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003535-84.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIVA HOFFMANN - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANAINA ALMEIDA DEL LIBERA ECKERT (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

1003535-84.2018.8.11.0040 Certifico nos termos da Legislação vigente 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente 

para se manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 

cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1005805-47.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDA PERUZZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA HELENA GOMES OAB - PR54188 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Processo n.º 1005805-47.2019.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao §2º do artigo 1.023 do CPC, impulsiono estes autos a fim 

de intimar a parte interessada(advogado) dos embargos de declaração 

opostos no ID. 30105738, para querendo, manifestar-se no prazo de 05 

(cinco) dias. Sorriso - MT, 13 de março de 2020 Cristiane V. Kuhn Tecnica 

Judiciária

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001863-75.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IRACI DE FAVERI SUFREDINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (REU)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1001863-75.2017.8.11.0040. AUTOR(A): IRACI DE FAVERI SUFREDINI 

REU: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SORRISO/MT Vistos etc. 

Intime-se a parte autora para que informe se já houve, ou não, a 

realização do procedimento solicitado na inicial. Após, conclusos. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000134-43.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CACILDA JANETH DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1000134-43.2019.8.11.0040. REQUERENTE: CACILDA JANETH DE LIMA 

REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos etc. 

Considerando que não há nos autos comprovação da hipossuficiência da 

parte autora, indefiro a AJG postulada, porém, oportunizo o parcelamento 

do preparo, bem como de eventuais custas processuais, em 05 vezes. 

Sendo assim, determino que, no prazo de 48 horas, a parte recorrente 

recolha a primeira parcela do preparo do recurso interposto (Enunciado 

115 CNJ), sob pena de ser considerado deserto. Juntada a primeira 

parcela do preparo, e havendo a apresentação de contrarrazões, fica o 

recurso desde já recebido, no efeito devolutivo (art. 43 da Lei n. 9.099/95), 

determinando a remessa dos autos imediatamente à Turma Recursal. Caso 

contrário, fica, desde já, considerado como deserto o recurso interposto, 

nos termos do art. 42, § 1º, da Lei 9.099/95, devendo ser cumprida, 

integralmente, a sentença proferida nos autos. Às providências. Érico de 

Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010887-47.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMAR DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR OAB - MT19139-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON SANTA MARIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA OAB - MT0011533A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

8010887-47.2013.8.11.0040 Exequente: ROSEMAR DA SILVA Executado: 

MILTON SANTA MARIA e outros Vistos etc. Estando a execução munida 

de título executivo líquido, certo e exigível, bem como considerando que o 

dinheiro tem preferência sobre os demais bens a serem penhorados, 

DEFIRO O PEDIDO DE INDISPONIBILIZAÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS EM 

NOME DA PARTE EXECUTADA, nos termos do art. 854, caput, do NCPC. 

Efetive-se o BLOQUEIO DE CONTAS DA PARTE REQUERIDA, através do 

sistema BACEN-JUD, no montante indicado, juntando-se aos autos cópia 

da operação. Efetivado o BLOQUEIO COM SUCESSO, independentemente 

de auto de penhora, INTIME-SE O EXECUTADO, podendo o mesmo 

APRESENTAR MANIFESTAÇÃO na forma do § 3º do art. 854 do NCPC, no 

PRAZO DE 05 DIAS, consignando-se que, caso REJEITADA OU NÃO 

APRESENTADA A MANIFESTAÇÃO do executado, CONVERTER-SE-Á A 

INDISPONIBILIDADE EM PENHORA, sem necessidade de lavratura de 

termo, devendo ser TRANSFERIDO o montante para a CONTA ÚNICA 

DESTE JUÍZO, mesmo porque provida de atualização monetária. 

Apresentada 1) MANIFESTAÇÃO do § 3º do art. 854 do NCPC, 

imediatamente INTIME-SE O EXEQUENTE, em igual prazo, e CONCLUSOS 

PARA A ANÁLISE na forma dos §§’s 4º e 5º do art. 854 do NCPC; ou 2) 

TRANSCORRIDO O PRAZO SUPRACITADO, imediatamente DEVERÁ A 

SECRETARIA DA VARA CERTIFICAR, com a CONCLUSÃO DO FEITO EM 

ESCANINHO PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a pronta TRANSFERÊNCIA À 

CONTA ÚNICA, vinculada ao processo, na forma do § 5º do art. 854 do 

NCPC; 3) restando frutífera a penhora e NÃO APRESENTADA 

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA no prazo legal, MUITO 

MENOS A MANIFESTAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE supracitada, 

PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA DO VALOR PENHORADO À 

CONTA A SER INDICADA PELO EXEQUENTE. Por fim, CASO FRUSTRADA 

A TENTATIVA DE PENHORA on-line, MANIFESTE-SE O EXEQUENTE, 

INDICANDO BENS PENHORÁVEIS, no prazo de 10 dias, sob pena de 

arquivamento. Indicado(s) bem(ns) penhorável(eis), deverá o Oficial de 

Justiça efetuar a PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do 

NCPC). Transcorrido o prazo sem indicação de bens passíveis de 

penhora, ARQUIVE-SE, mediante as cautelas de estilo. Acaso 

expressamente requerido, EXPEÇA-SE CERTIDÃO DE DÍVIDA, nos termos 

do Enunciado 75, do FONAJE. Às providências. Érico de Almeida Duarte 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004190-22.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE TEOFILA GRESELLE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDENIR BERTOLDO OAB - MT0017944A (ADVOGADO(A))

EDUARDO CANDIDO DA SILVA OAB - MT25980/O (ADVOGADO(A))

ESLEN PARRON MENDES OAB - MT0017909A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1004190-22.2019.8.11.0040 Exequente: IVETE TEOFILA GRESELLE 

Executado: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Estando a execução 

munida de título executivo líquido, certo e exigível, bem como considerando 

que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a serem 

penhorados, DEFIRO O PEDIDO DE INDISPONIBILIZAÇÃO DE ATIVOS 
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FINANCEIROS EM NOME DA PARTE EXECUTADA, nos termos do art. 854, 

caput, do NCPC. Efetive-se o BLOQUEIO DE CONTAS DA PARTE 

REQUERIDA, através do sistema BACEN-JUD, no montante indicado, 

juntando-se aos autos cópia da operação. Efetivado o BLOQUEIO COM 

SUCESSO, independentemente de auto de penhora, INTIME-SE O 

EXECUTADO, podendo o mesmo APRESENTAR MANIFESTAÇÃO na forma 

do § 3º do art. 854 do NCPC, no PRAZO DE 05 DIAS, consignando-se que, 

caso REJEITADA OU NÃO APRESENTADA A MANIFESTAÇÃO do 

executado, CONVERTER-SE-Á A INDISPONIBILIDADE EM PENHORA, sem 

necessidade de lavratura de termo, devendo ser TRANSFERIDO o 

montante para a CONTA ÚNICA DESTE JUÍZO, mesmo porque provida de 

atualização monetária. Apresentada 1) MANIFESTAÇÃO do § 3º do art. 

854 do NCPC, imediatamente INTIME-SE O EXEQUENTE, em igual prazo, e 

CONCLUSOS PARA A ANÁLISE na forma dos §§’s 4º e 5º do art. 854 do 

NCPC; ou 2) TRANSCORRIDO O PRAZO SUPRACITADO, imediatamente 

DEVERÁ A SECRETARIA DA VARA CERTIFICAR, com a CONCLUSÃO DO 

FEITO EM ESCANINHO PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a pronta 

TRANSFERÊNCIA À CONTA ÚNICA, vinculada ao processo, na forma do § 

5º do art. 854 do NCPC; 3) restando frutífera a penhora e NÃO 

APRESENTADA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA no prazo 

legal, MUITO MENOS A MANIFESTAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE 

supracitada, PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA DO VALOR 

PENHORADO À CONTA A SER INDICADA PELO EXEQUENTE. Por fim, 

CASO FRUSTRADA A TENTATIVA DE PENHORA on-line, MANIFESTE-SE O 

EXEQUENTE, INDICANDO BENS PENHORÁVEIS, no prazo de 10 dias, sob 

pena de arquivamento. Indicado(s) bem(ns) penhorável(eis), deverá o 

Oficial de Justiça efetuar a PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 

829, § 1º, do NCPC). Transcorrido o prazo sem indicação de bens 

passíveis de penhora, ARQUIVE-SE, mediante as cautelas de estilo. 

Acaso expressamente requerido, EXPEÇA-SE CERTIDÃO DE DÍVIDA, nos 

termos do Enunciado 75, do FONAJE. Às providências. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010166-95.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NELCI JARCZEWSKI DOS SANTOS (REQUERENTE)

JORGE RENATO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUEL PETRI SOLETTI OAB - MT0012327A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO WANDERLEY MANZI CAVALCANTE JUNIOR (REQUERIDO)

COSTA DO CACAU EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

8010166-95.2013.8.11.0040 Exequente: NELCI JARCZEWSKI DOS 

SANTOS e outros Executado: COSTA DO CACAU EMPREENDIMENTOS 

TURISTICOS LTDA - ME e outros Vistos etc. Estando a execução munida 

de título executivo líquido, certo e exigível, bem como considerando que o 

dinheiro tem preferência sobre os demais bens a serem penhorados, 

DEFIRO O PEDIDO DE INDISPONIBILIZAÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS EM 

NOME DA PARTE EXECUTADA, nos termos do art. 854, caput, do NCPC. 

Efetive-se o BLOQUEIO DE CONTAS DA PARTE REQUERIDA, através do 

sistema BACEN-JUD, no montante indicado, juntando-se aos autos cópia 

da operação. Efetivado o BLOQUEIO COM SUCESSO, independentemente 

de auto de penhora, INTIME-SE O EXECUTADO, podendo o mesmo 

APRESENTAR MANIFESTAÇÃO na forma do § 3º do art. 854 do NCPC, no 

PRAZO DE 05 DIAS, consignando-se que, caso REJEITADA OU NÃO 

APRESENTADA A MANIFESTAÇÃO do executado, CONVERTER-SE-Á A 

INDISPONIBILIDADE EM PENHORA, sem necessidade de lavratura de 

termo, devendo ser TRANSFERIDO o montante para a CONTA ÚNICA 

DESTE JUÍZO, mesmo porque provida de atualização monetária. 

Apresentada 1) MANIFESTAÇÃO do § 3º do art. 854 do NCPC, 

imediatamente INTIME-SE O EXEQUENTE, em igual prazo, e CONCLUSOS 

PARA A ANÁLISE na forma dos §§’s 4º e 5º do art. 854 do NCPC; ou 2) 

TRANSCORRIDO O PRAZO SUPRACITADO, imediatamente DEVERÁ A 

SECRETARIA DA VARA CERTIFICAR, com a CONCLUSÃO DO FEITO EM 

ESCANINHO PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a pronta TRANSFERÊNCIA À 

CONTA ÚNICA, vinculada ao processo, na forma do § 5º do art. 854 do 

NCPC; 3) restando frutífera a penhora e NÃO APRESENTADA 

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA no prazo legal, MUITO 

MENOS A MANIFESTAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE supracitada, 

PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA DO VALOR PENHORADO À 

CONTA A SER INDICADA PELO EXEQUENTE. Por fim, CASO FRUSTRADA 

A TENTATIVA DE PENHORA on-line, MANIFESTE-SE O EXEQUENTE, 

INDICANDO BENS PENHORÁVEIS, no prazo de 10 dias, sob pena de 

arquivamento. Indicado(s) bem(ns) penhorável(eis), deverá o Oficial de 

Justiça efetuar a PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do 

NCPC). Transcorrido o prazo sem indicação de bens passíveis de 

penhora, ARQUIVE-SE, mediante as cautelas de estilo. Acaso 

expressamente requerido, EXPEÇA-SE CERTIDÃO DE DÍVIDA, nos termos 

do Enunciado 75, do FONAJE. Às providências. Érico de Almeida Duarte 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000085-02.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BUZO & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILA SANTOS RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1000085-02.2019.8.11.0040 Exequente: BUZO & CIA LTDA - ME 

Executado: CAMILA SANTOS RODRIGUES Vistos etc. Estando a execução 

munida de título executivo líquido, certo e exigível, bem como considerando 

que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a serem 

penhorados, DEFIRO O PEDIDO DE INDISPONIBILIZAÇÃO DE ATIVOS 

FINANCEIROS EM NOME DA PARTE EXECUTADA, nos termos do art. 854, 

caput, do NCPC. Efetive-se o BLOQUEIO DE CONTAS DA PARTE 

REQUERIDA, através do sistema BACEN-JUD, no montante indicado, 

juntando-se aos autos cópia da operação. Efetivado o BLOQUEIO COM 

SUCESSO, independentemente de auto de penhora, INTIME-SE O 

EXECUTADO, podendo o mesmo APRESENTAR MANIFESTAÇÃO na forma 

do § 3º do art. 854 do NCPC, no PRAZO DE 05 DIAS, consignando-se que, 

caso REJEITADA OU NÃO APRESENTADA A MANIFESTAÇÃO do 

executado, CONVERTER-SE-Á A INDISPONIBILIDADE EM PENHORA, sem 

necessidade de lavratura de termo, devendo ser TRANSFERIDO o 

montante para a CONTA ÚNICA DESTE JUÍZO, mesmo porque provida de 

atualização monetária. Apresentada 1) MANIFESTAÇÃO do § 3º do art. 

854 do NCPC, imediatamente INTIME-SE O EXEQUENTE, em igual prazo, e 

CONCLUSOS PARA A ANÁLISE na forma dos §§’s 4º e 5º do art. 854 do 

NCPC; ou 2) TRANSCORRIDO O PRAZO SUPRACITADO, imediatamente 

DEVERÁ A SECRETARIA DA VARA CERTIFICAR, com a CONCLUSÃO DO 

FEITO EM ESCANINHO PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a pronta 

TRANSFERÊNCIA À CONTA ÚNICA, vinculada ao processo, na forma do § 

5º do art. 854 do NCPC; 3) restando frutífera a penhora e NÃO 

APRESENTADA MANIFESTAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE supracitada, 

PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA DO VALOR PENHORADO À 

CONTA A SER INDICADA PELO EXEQUENTE. Restando infrutífera a 

penhora on line, DEFIRO, desde já, o pedido de PENHORA DE VEÍCULOS, 

devendo ser procedida a devida RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO(S) 

VEÍCULO(S) LOCALIZADO(S) VIA SISTEMA RENAJUD. Efetivada a 

penhora de veículos via RENAJUD, lavre-se o TERMO DA PENHORA, na 

forma do art. 845, § 1º, do NCPC. Após, expeça-se mandado de 

AVALIAÇÃO e INTIMAÇÃO, inclusive da penhora levada a efeito, bem 

como, caso haja requerimento nesse sentido, nos termos do art. 840, §§ 

1º e 2º, do NCPC; de REMOÇÃO, ficando o EXEQUENTE como 

DEPOSITÁRIO. Consigne-se, desde já, que SE a PENHORA atingir BEM 

GRAVADO com ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, deverão ser INTIMADOS OS 

INTERESSADOS (ônus do exequente), na forma e sob as penas dos arts. 

799, inc. I; c/c; 835, § 3º; 889, inc. V; e 903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC. 

Assim, deverá ser oficiado ao DETRAN e, sucessivamente, ao AGENTE 

FINANCEIRO, solicitando informações a respeito do credor (ao DETRAN) e 

da dívida (ao agente financeiro) ainda existente sobre o veículo, bem como 

noticiando (ao agente financeiro) a constrição levada a efeito neste feito, 

sem prejuízo de outras consultas a cargo do exequente acaso os ofícios 

sejam insuficientes. Ademais, SE constatadas PENHORAS 

ANTECEDENTES, o EVENTUAL LEVANTAMENTO do montante, após 

alienação judicial, OBEDECERÁ À ORDEM DAS RESPECTIVAS 
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PENHORAS/PRELAÇÕES (art. 908, caput e seu § 2º, do NCPC), devendo, 

ainda, ser INTIMADO O(S) CREDOR(ES) com PENHORA ANTERIORMENTE 

AVERBADA (art. 889, inc. V, do NCPC). Restando INFRUTÍFERAS AMBAS 

AS PENHORAS (BACENJUD e RENAJUD), intime-se a exequente a 

INDICAR BENS PENHORÁVEIS em dez dias, sob pena de arquivamento. 

Indicado(s) bem(ns) penhorável(eis), deverá o Oficial de Justiça efetuar a 

PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). 

Transcorrido o prazo sem indicação de bens passíveis de penhora, 

ARQUIVE-SE, mediante as cautelas de estilo. Acaso expressamente 

requerido, EXPEÇA-SE CERTIDÃO DE DÍVIDA, nos termos do Enunciado 

75, do FONAJE. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000128-36.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BUZO & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS VELOSO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1000128-36.2019.8.11.0040 Exequente: BUZO & CIA LTDA - ME 

Executado: LUIZ CARLOS VELOSO DOS SANTOS Vistos etc. Estando a 

execução munida de título executivo líquido, certo e exigível, bem como 

considerando que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a 

serem penhorados, DEFIRO O PEDIDO DE INDISPONIBILIZAÇÃO DE 

ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DA PARTE EXECUTADA, nos termos do 

art. 854, caput, do NCPC. Efetive-se o BLOQUEIO DE CONTAS DA PARTE 

REQUERIDA, através do sistema BACEN-JUD, no montante indicado, 

juntando-se aos autos cópia da operação. Efetivado o BLOQUEIO COM 

SUCESSO, independentemente de auto de penhora, INTIME-SE O 

EXECUTADO, podendo o mesmo APRESENTAR MANIFESTAÇÃO na forma 

do § 3º do art. 854 do NCPC, no PRAZO DE 05 DIAS, consignando-se que, 

caso REJEITADA OU NÃO APRESENTADA A MANIFESTAÇÃO do 

executado, CONVERTER-SE-Á A INDISPONIBILIDADE EM PENHORA, sem 

necessidade de lavratura de termo, devendo ser TRANSFERIDO o 

montante para a CONTA ÚNICA DESTE JUÍZO, mesmo porque provida de 

atualização monetária. Apresentada 1) MANIFESTAÇÃO do § 3º do art. 

854 do NCPC, imediatamente INTIME-SE O EXEQUENTE, em igual prazo, e 

CONCLUSOS PARA A ANÁLISE na forma dos §§’s 4º e 5º do art. 854 do 

NCPC; ou 2) TRANSCORRIDO O PRAZO SUPRACITADO, imediatamente 

DEVERÁ A SECRETARIA DA VARA CERTIFICAR, com a CONCLUSÃO DO 

FEITO EM ESCANINHO PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a pronta 

TRANSFERÊNCIA À CONTA ÚNICA, vinculada ao processo, na forma do § 

5º do art. 854 do NCPC; 3) restando frutífera a penhora e NÃO 

APRESENTADA MANIFESTAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE supracitada, 

PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA DO VALOR PENHORADO À 

CONTA A SER INDICADA PELO EXEQUENTE. Restando infrutífera a 

penhora on line, DEFIRO, desde já, o pedido de PENHORA DE VEÍCULOS, 

devendo ser procedida a devida RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO(S) 

VEÍCULO(S) LOCALIZADO(S) VIA SISTEMA RENAJUD. Efetivada a 

penhora de veículos via RENAJUD, lavre-se o TERMO DA PENHORA, na 

forma do art. 845, § 1º, do NCPC. Após, expeça-se mandado de 

AVALIAÇÃO e INTIMAÇÃO, inclusive da penhora levada a efeito, bem 

como, caso haja requerimento nesse sentido, nos termos do art. 840, §§ 

1º e 2º, do NCPC; de REMOÇÃO, ficando o EXEQUENTE como 

DEPOSITÁRIO. Consigne-se, desde já, que SE a PENHORA atingir BEM 

GRAVADO com ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, deverão ser INTIMADOS OS 

INTERESSADOS (ônus do exequente), na forma e sob as penas dos arts. 

799, inc. I; c/c; 835, § 3º; 889, inc. V; e 903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC. 

Assim, deverá ser oficiado ao DETRAN e, sucessivamente, ao AGENTE 

FINANCEIRO, solicitando informações a respeito do credor (ao DETRAN) e 

da dívida (ao agente financeiro) ainda existente sobre o veículo, bem como 

noticiando (ao agente financeiro) a constrição levada a efeito neste feito, 

sem prejuízo de outras consultas a cargo do exequente acaso os ofícios 

sejam insuficientes. Ademais, SE constatadas PENHORAS 

ANTECEDENTES, o EVENTUAL LEVANTAMENTO do montante, após 

alienação judicial, OBEDECERÁ À ORDEM DAS RESPECTIVAS 

PENHORAS/PRELAÇÕES (art. 908, caput e seu § 2º, do NCPC), devendo, 

ainda, ser INTIMADO O(S) CREDOR(ES) com PENHORA ANTERIORMENTE 

AVERBADA (art. 889, inc. V, do NCPC). Restando INFRUTÍFERAS AMBAS 

AS PENHORAS (BACENJUD e RENAJUD), intime-se a exequente a 

INDICAR BENS PENHORÁVEIS em dez dias, sob pena de arquivamento. 

Indicado(s) bem(ns) penhorável(eis), deverá o Oficial de Justiça efetuar a 

PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). 

Transcorrido o prazo sem indicação de bens passíveis de penhora, 

ARQUIVE-SE, mediante as cautelas de estilo. Acaso expressamente 

requerido, EXPEÇA-SE CERTIDÃO DE DÍVIDA, nos termos do Enunciado 

75, do FONAJE. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005255-52.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NILVA BERNARDETE SIMON (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESLEN PARRON MENDES OAB - MT0017909A (ADVOGADO(A))

VALDENIR BERTOLDO OAB - MT0017944A (ADVOGADO(A))

EDUARDO CANDIDO DA SILVA OAB - MT25980/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLANGE SIQUEIRA GOMES PECANHA (EXECUTADO)

Solange Siqueira Gomes Peçanha (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo n º. 

1005255-52.2019.8.11.0040 Exequente: NILVA BERNARDETE SIMON 

Executado: SOLANGE SIQUEIRA GOMES PECANHA e outros Vistos etc. 

Estando a execução munida de título executivo líquido, certo e exigível, 

bem como considerando que o dinheiro tem preferência sobre os demais 

bens a serem penhorados, DEFIRO O PEDIDO DE INDISPONIBILIZAÇÃO DE 

ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DA PARTE EXECUTADA, nos termos do 

art. 854, caput, do NCPC. Efetive-se o BLOQUEIO DE CONTAS DA PARTE 

REQUERIDA, através do sistema BACEN-JUD, no montante indicado, 

juntando-se aos autos cópia da operação. Efetivado bloqueio com 

sucesso, independentemente de auto de penhora, INTIME-SE O 

EXECUTADO, podendo o mesmo APRESENTAR MANIFESTAÇÃO na forma 

do § 3º do art. 854 do NCPC, no PRAZO DE 05 DIAS, consignando-se que, 

caso REJEITADA OU NÃO APRESENTADA A MANIFESTAÇÃO do 

executado, CONVERTER-SE-Á A INDISPONIBILIDADE EM PENHORA, sem 

necessidade de lavratura de termo, devendo ser TRANSFERIDO o 

montante para a CONTA ÚNICA DESTE JUÍZO, mesmo porque provida de 

atualização monetária. Apresentada 1) MANIFESTAÇÃO do § 3º do art. 

854 do NCPC, imediatamente INTIME-SE O EXEQUENTE, em igual prazo, e 

CONCLUSOS PARA A ANÁLISE na forma dos §§’s 4º e 5º do art. 854 do 

NCPC; ou 2) TRANSCORRIDO O PRAZO SUPRACITADO, imediatamente 

DEVERÁ A SECRETARIA DA VARA CERTIFICAR, com a CONCLUSÃO DO 

FEITO EM ESCANINHO PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a pronta 

TRANSFERÊNCIA À CONTA ÚNICA, vinculada ao processo, na forma do § 

5º do art. 854 do NCPC; 3) restando frutífera a penhora e NÃO 

APRESENTADOS EMBARGOS no prazo legal (art. 53, §1º, da Lei 

9.099/95), MUITO MENOS A MANIFESTAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE 

supracitada, PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA DO VALOR 

PENHORADO À CONTA A SER INDICADA PELO EXEQUENTE. Restando 

infrutífera a penhora on line, DEFIRO, desde já, o pedido de PENHORA DE 

VEÍCULOS, devendo ser procedida a devida RESTRIÇÃO DE 

TRANSFERÊNCIA DO(S) VEÍCULO(S) LOCALIZADO(S) VIA SISTEMA 

RENAJUD. Efetivada a penhora de veículos via RENAJUD, lavre-se o 

TERMO DA PENHORA, na forma do art. 845, § 1º, do NCPC. Após, 

expeça-se mandado de AVALIAÇÃO e INTIMAÇÃO, inclusive da penhora 

levada a efeito, bem como, caso haja requerimento nesse sentido, nos 

termos do art. 840, §§ 1º e 2º, do NCPC; de REMOÇÃO, ficando o 

EXEQUENTE como DEPOSITÁRIO. Consigne-se, desde já, que SE a 

PENHORA atingir BEM GRAVADO com ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, deverão 

ser INTIMADOS OS INTERESSADOS (ônus do exequente), na forma e sob 

as penas dos arts. 799, inc. I; c/c; 835, § 3º; 889, inc. V; e 903 § 5º, inc. I, 

ambos do NCPC. Assim, deverá ser oficiado ao DETRAN e, 

sucessivamente, ao AGENTE FINANCEIRO, solicitando informações a 

respeito do credor (ao DETRAN) e da dívida (ao agente financeiro) ainda 

existente sobre o veículo, bem como noticiando (ao agente financeiro) a 

constrição levada a efeito neste feito, sem prejuízo de outras consultas a 

cargo do exequente acaso os ofícios sejam insuficientes. Ademais, SE 

constatadas PENHORAS ANTECEDENTES, o EVENTUAL LEVANTAMENTO 

do montante, após alienação judicial, OBEDECERÁ À ORDEM DAS 
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RESPECTIVAS PENHORAS/PRELAÇÕES (art. 908, caput e seu § 2º, do 

NCPC), devendo, ainda, ser INTIMADO O(S) CREDOR(ES) com PENHORA 

ANTERIORMENTE AVERBADA (art. 889, inc. V, do NCPC). Sem prejuízo, 

efetivado o BLOQUEIO DE VALORES OU VEÍCULOS, DESIGNE-SE 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, seguindo data estabelecida pelo sistema, 

oportunidade em que o executado poderá OFERECER EMBARGOS, nos 

termos do artigo 53, §1º, da Lei 9.099/95. Restando INFRUTÍFERAS 

AMBAS AS PENHORAS (BACENJUD e RENAJUD), intime-se a exequente a 

INDICAR BENS PENHORÁVEIS em dez dias, sob pena de EXTINÇÃO. 

Indicado(s) bem(ns) penhorável(eis), deverá o Oficial de Justiça efetuar a 

PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). 

Transcorrido o prazo sem indicação de bens passíveis de penhora, 

conclusos para extinção. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005710-17.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDINALDO SILVIO DRAGUNSKI BORTOLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELA BRESSAN MANZ OAB - MT0016895-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SULMA BRITES (EXECUTADO)

KAMILA BRITES DASSOW (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUANA MONICA DE JESUS SOUZA OAB - MT24644/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo n º. 

1005710-17.2019.8.11.0040 Exequente: EDINALDO SILVIO DRAGUNSKI 

BORTOLO Executado: SULMA BRITES e outros Vistos etc. SULMA 

BRITES, por meio da manifestação de Num. 29265419, alega, em suma, 

impenhorabilidade absoluta do valor penhorado por meio do sistema 

BACEN-JUD, de modo que deveria ser prontamente restituído, uma vez 

que os mesmos são originários de salário. PORÉM, No que tange a alegada 

impenhorabilidade, o art. 833, inciso X, do NCPC, prevê que: “Art. 833. São 

impenhoráveis: IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, 

as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os 

pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade 

de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os 

ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, 

ressalvado o § 2o;”. De fato, nos termos do artigo 833, IV, do Código de 

Processo Civil, são absolutamente impenhoráveis os vencimentos, 

subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, 

pensões, pecúlios e montepios, ressalvado o caso de penhora para 

pagamento de prestação alimentícia. Ocorre que, o extrato de conta 

corrente de Num. 29265421 é, de fato, insuficiente para fazer prova de 

que os valores penhorados nos autos foram os recebidos a título de 

salário. Sobre o tema: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES 

DEPOSITADOS EM CONTA DO EXECUTADO. NATUREZA SALARIAL NÃO 

COMPROVADA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 

7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se 

no sentido de ser inviável a penhora, ainda que parcial, de valores 

recebidos a título de salário, dada a natureza alimentar de tais verbas. 2. O 

Tribunal a quo, analisado o acervo fático-probatório dos autos, concluiu 

que não ficou comprovado pelo recorrente que os valores depositados em 

sua conta-corrente, os quais foram objeto de penhora, são verba de 

natureza salarial. 3. A modificação do entendimento lançado no v. acórdão 

recorrido demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos 

autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe 

a Súmula 7 deste Pretório. 4. Agravo interno a que se nega provimento”. 

(STJ. 4ª T. AgInt no AREsp 1035207/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, J. 

01/06/2017, DJe 14/06/2017) Por isso, INDEFIRO o pedido de 

desconstituição da penhora realizada nos autos, eis que devidamente 

descaracterizada a impenhorabilidade do valor que ora se discute. No 

mais, estando a execução munida de título executivo líquido, certo e 

exigível, bem como considerando que o dinheiro tem preferência sobre os 

demais bens a serem penhorados, DEFIRO O PEDIDO DE 

INDISPONIBILIZAÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DA PARTE 

EXECUTADA, nos termos do art. 854, caput, do NCPC. Efetive-se o 

BLOQUEIO DE CONTAS DA PARTE REQUERIDA, através do sistema 

BACEN-JUD, no montante indicado, juntando-se aos autos cópia da 

operação. Efetivado bloqueio com sucesso, independentemente de auto 

de penhora, INTIME-SE O EXECUTADO, podendo o mesmo APRESENTAR 

MANIFESTAÇÃO na forma do § 3º do art. 854 do NCPC, no PRAZO DE 05 

DIAS, consignando-se que, caso REJEITADA OU NÃO APRESENTADA A 

MANIFESTAÇÃO do executado, CONVERTER-SE-Á A INDISPONIBILIDADE 

EM PENHORA, sem necessidade de lavratura de termo, devendo ser 

TRANSFERIDO o montante para a CONTA ÚNICA DESTE JUÍZO, mesmo 

porque provida de atualização monetária. Apresentada 1) 

MANIFESTAÇÃO do § 3º do art. 854 do NCPC, imediatamente INTIME-SE O 

EXEQUENTE, em igual prazo, e CONCLUSOS PARA A ANÁLISE na forma 

dos §§’s 4º e 5º do art. 854 do NCPC; ou 2) TRANSCORRIDO O PRAZO 

SUPRACITADO, imediatamente DEVERÁ A SECRETARIA DA VARA 

CERTIFICAR, com a CONCLUSÃO DO FEITO EM ESCANINHO 

PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a pronta TRANSFERÊNCIA À CONTA ÚNICA, 

vinculada ao processo, na forma do § 5º do art. 854 do NCPC; 3) restando 

frutífera a penhora e NÃO APRESENTADOS EMBARGOS no prazo legal 

(art. 53, §1º, da Lei 9.099/95), MUITO MENOS A MANIFESTAÇÃO DA 

IMPENHORABILIDADE supracitada, PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA 

DO VALOR PENHORADO À CONTA A SER INDICADA PELO EXEQUENTE. 

Restando infrutífera a penhora on line, DEFIRO, desde já, o pedido de 

PENHORA DE VEÍCULOS, devendo ser procedida a devida RESTRIÇÃO DE 

TRANSFERÊNCIA DO(S) VEÍCULO(S) LOCALIZADO(S) VIA SISTEMA 

RENAJUD. Efetivada a penhora de veículos via RENAJUD, lavre-se o 

TERMO DA PENHORA, na forma do art. 845, § 1º, do NCPC. Após, 

expeça-se mandado de AVALIAÇÃO e INTIMAÇÃO, inclusive da penhora 

levada a efeito, bem como, caso haja requerimento nesse sentido, nos 

termos do art. 840, §§ 1º e 2º, do NCPC; de REMOÇÃO, ficando o 

EXEQUENTE como DEPOSITÁRIO. Consigne-se, desde já, que SE a 

PENHORA atingir BEM GRAVADO com ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, deverão 

ser INTIMADOS OS INTERESSADOS (ônus do exequente), na forma e sob 

as penas dos arts. 799, inc. I; c/c; 835, § 3º; 889, inc. V; e 903 § 5º, inc. I, 

ambos do NCPC. Assim, deverá ser oficiado ao DETRAN e, 

sucessivamente, ao AGENTE FINANCEIRO, solicitando informações a 

respeito do credor (ao DETRAN) e da dívida (ao agente financeiro) ainda 

existente sobre o veículo, bem como noticiando (ao agente financeiro) a 

constrição levada a efeito neste feito, sem prejuízo de outras consultas a 

cargo do exequente acaso os ofícios sejam insuficientes. Ademais, SE 

constatadas PENHORAS ANTECEDENTES, o EVENTUAL LEVANTAMENTO 

do montante, após alienação judicial, OBEDECERÁ À ORDEM DAS 

RESPECTIVAS PENHORAS/PRELAÇÕES (art. 908, caput e seu § 2º, do 

NCPC), devendo, ainda, ser INTIMADO O(S) CREDOR(ES) com PENHORA 

ANTERIORMENTE AVERBADA (art. 889, inc. V, do NCPC). Sem prejuízo, 

efetivado o BLOQUEIO DE VALORES OU VEÍCULOS, DESIGNE-SE 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, seguindo data estabelecida pelo sistema, 

oportunidade em que o executado poderá OFERECER EMBARGOS, nos 

termos do artigo 53, §1º, da Lei 9.099/95. Restando INFRUTÍFERAS 

AMBAS AS PENHORAS (BACENJUD e RENAJUD), intime-se a exequente a 

INDICAR BENS PENHORÁVEIS em dez dias, sob pena de EXTINÇÃO. 

Indicado(s) bem(ns) penhorável(eis), deverá o Oficial de Justiça efetuar a 

PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). 

Transcorrido o prazo sem indicação de bens passíveis de penhora, 

conclusos para extinção. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001687-91.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL HENRIQUE DE MELO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNNA GUSATTI OAB - MT27511/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALAN BARBIERI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Exequente: DANIEL HENRIQUE 

DE MELO Executado: ALAN BARBIERI Número do Processo: 

1001687-91.2020.8.11.0040 Vistos etc. Preliminarmente, INTIME-SE a parte 

autora para que APRESENTE O TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL À 

SECRETARIA, no prazo de 05 dias, a fim de que seja devidamente 
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CADASTRADO e REGISTRADO através de CARIMBO, conforme Ordem de 

Serviço nº. 01/2018, sob pena de extinção. Cumprida a determinação 

acima, CITE-SE o executado para EFETUAR O PAGAMENTO no PRAZO DE 

03 DIAS (art. 829, caput, do CPC). Consigne-se que O EXECUTADO 

PODERÁ EMBARGAR, condicionado à garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, 

art. 53, §1º, e Enunciado n. 117 do FONAJE). TRANSCORRIDO O PRAZO 

SEM PAGAMENTO ou GARANTIA DO JUÍZO, deverá o Oficial de Justiça 

efetuar a PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). 

Havendo IMPUGNAÇÃO quanto À AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias, 

MANIFESTE-SE O AVALIADOR JUDICIAL E A PARTE CONTRÁRIA, também 

em 05 dias, voltando-me imediatamente conclusos para decisão (art. 872, 

§ 2º, do NCPC). Mesmo em caso de embargos, salvo se concedido efeito 

suspensivo por decisão expressa, INTIME-SE O CREDOR para informar se 

tem INTERESSE em ADJUDICAR o bem penhorado, ou levá-lo a 

ALIENAÇÃO PARTICULAR, por VALOR NÃO INFERIOR AO DA 

AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias. Consigne-se, desde já, que SE A 

PENHORA ATINGIR BENS GRAVADOS por PENHOR, HIPOTECA, 

ANTICRESE, ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, USUFRUTO, USO, HABITAÇÃO, 

PROMESSA DE COMPRA E VENDA, SUPERFÍCIE, ENFITEUSE, CONCESSÃO 

DE USO ESPECIAL PARA FINS DE MORADIA, CONCESSÃO DE DIREITO 

REAL DE USO, PENHORA DE QUOTA SOCIAL OU DE AÇÃO DE 

SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA, PENHORA DE COISA PERTENCENTE A 

TERCEIRO GARANTIDOR, PENHORA ANTERIORMENTE AVERBADA; ou 

tratando-se de PENHORA DE BEM INDIVISÍVEL, deverão ser INTIMADOS 

OS INTERESSADOS, na forma e sob as penas dos arts. 799 e seus 

incisos; c/c 804 e seus §§’s; 835, § 3º; 843, § 1º; 889 e seus incisos; e 

903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC; bem como se a PENHORA ATINGIR BEM 

IMÓVEL ou DIREITO REAL SOBRE IMÓVEL, será intimado, também, o 

CÔNJUGE DO EXECUTADO, salvo se casados em regime de separação 

absoluta de bens, consoante disposto no art. 842, do NCPC. EFETIVADA A 

PENHORA, a Secretaria deverá designar AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

seguindo data estabelecida pelo sistema PJE, expedindo o necessário 

para intimação das partes. Cumpridas as diligências e FRUSTRADA A 

LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS, intime-se o EXEQUENTE para se 

MANIFESTAR sobre os RUMOS DA EXECUÇÃO, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). Às providências. 

Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006130-22.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIJANE FONTES DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGIANE FERREIRA DE SOUSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1006130-22.2019.8.11.0040. INTERESSADO: MARIJANE FONTES DA 

SILVA REQUERIDO: REGIANE FERREIRA DE SOUSA Vistos etc. Havendo a 

indicação do endereço da parte reclamada, no prazo de 15 dias, 

designe-se data para audiência de conciliação, intimando/citando as 

partes. Caso contrário, conclusos para extinção. Às providências. Érico 

de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006284-40.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1006284-40.2019.8.11.0040 Vistos etc. Intime-se o executado para, 

querendo, impugnar a execução no prazo de 30 (trinta) dias. Certificado o 

não oferecimento de impugnação e/ou havendo concordância quanto aos 

cálculos, ficam desde já homologados e, determino a remessa dos autos 

ao Departamento de Contadoria do TJMT, nos termos do art. 3º do 

Provimento n. 11/2017/CM, devendo, na sequência, ser procedida com a 

expedição de Precatório/RPV, conforme o caso, nos termos do art. 535 e 

seguintes do NCPC, bem como art. 4º do referido Provimento. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005407-03.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAYNE MARA MORAIS PELLENZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONETE RODRIGUES DE OLIVEIRA CECCONELLO OAB - MT0019535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODAIR FERNANDO RIBEIRO (REQUERIDO)

MARTELLI TRANSPORTES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIRO JOAO PASQUALOTTO OAB - MT3569-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005407-03.2019.8.11.0040 REQUERENTE: GISLAYNE MARA MORAIS 

PELLENZ REQUERIDO: ODAIR FERNANDO RIBEIRO, MARTELLI 

TRANSPORTES LTDA. Vistos, etc. Trata-se de ação em que a parte autora 

pretende receber indenização por danos materiais e morais decorrente de 

acidente de trânsito. Relatório dispensado[1]. Decido. De início, rejeito a 

preliminar de denunciação à lide, porquanto vedada expressamente pela 

Lei nº 9.099/95, art. 10. Dito isso, passo à análise do mérito. Compulsando 

os autos, verifica-se que ficou comprovada a culpa do primeiro requerido, 

empregado da segunda requerida, que não respeitou a sinalização de 

trânsito e deu causa ao acidente. Sendo assim, presentes o ato ilícito, o 

dano, o nexo de causalidade e a culpa, pressupostos formadores da 

responsabilidade civil, inafastável se mostra a obrigação de indenizar. 

Assim, os documentos acostados à inicial são suficientes para comprovar 

a responsabilidade dos requeridos pelos prejuízos materiais sofridos pela 

autora. No tocante ao dano moral, ausente demonstração de que a autora 

tenha sofrido alguma lesão ou que tenha sido submetida à situação 

constrangedora decorrentes do acidente de trânsito. Nesse sentido: 

“Recurso Inominado nº.: 0010660-13.2013.8.11.0003 Origem: Primeira 

Vara Especializada da Fazenda Pública Recorrente(s): GILMAR MARTINS 

DIAS MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Recorrido(s): GILMAR MARTINS DIAS 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS SANEAR – SERVIÇOS DE SANEAMENTO 

AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de 

Moraes Data do Julgamento: 02/12/2019 EMENTA RECURSOS 

INOMINADOS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA 

MANTIDA. Os danos suportados pela parte autora decorreram 

exclusivamente da existência de buraco na pista, não restando qualquer 

responsabilidade da Sanear, este decorrente de acúmulo de água no 

interior da abertura asfáltica. FAZENDA PÚBLICA – RESPONSABILIDADE 

CIVIL DO MUNICÍPIO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – BURACO NA PISTA – 

RESPONSABILIDADE SUBJETIVA EVIDENCIADA – DANO MATERIAL 

DEVIDO – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO – RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. Evidenciada a negligência do ente público 

quanto à ausência de reparo na pista ou mesmo sinalização temporária do 

buraco existente, deve ser ressarcido os danos materiais despendidos 

pela parte autora, para reparo do veículo que caiu em um buraco na via 

pública. No entanto, quanto ao dano moral, ausente demonstração de que 

a mesma tenha sofrido alguma lesão ou que tenha sido submetido à 

situação constrangedora. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – 

DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – APLICAÇÃO 

DA SISTEMÁTICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – HONORÁRIOS INCABÍVEIS 

EM PRIMEIRO GRAU – INTELIGÊNCIA DO ART. 55 DA LEI 9.099/95 – Uma 

vez remetido a esta Justiça especializada, aplica-se, por lógica, a 

sistemática inerente à mesma, segundo a qual são incabíveis honorários 

sucumbenciais em primeiro grau de jurisdição, nos termos do art. 55 da Lei 

9.099/95. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 

RECURSO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO”. (N.U 0010660-13.2013.8.11.0003, TURMA 

RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal 

Única, Julgado em 02/12/2019, Publicado no DJE 03/12/2019). Assim, a 
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procedência parcial dos pedidos é medida que se impõe. DISPOSITIVO. 

Ante o exposto e, por tudo que consta nos autos, julgo parcialmente 

procedentes os pedidos da inicial, para o fim específico de condenar os 

requeridos, solidariamente, a pagarem indenização por danos materiais à 

autora no valor de R$ 9.420,00 (nove mil e quatrocentos e vinte reais), 

corrigido pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês, ambos a incidirem 

desde o acidente (Súmulas 43 e 54 do STJ). Nos termos do art. 487, I, do 

CPC, declaro o feito extinto com resolução de mérito. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios[2]. Submeto à análise do MM Juiz 

de Direito Presidente do JEC desta Comarca[3]. Após a homologação, P.R.I. 

Sorriso, 23 de fevereiro de 2020. Caroline Gomes Chaves Bobato Juíza 

Leiga Vistos, etc. Homologo o projeto de sentença da juíza leiga na forma 

do art. 40, da lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito [1] Art. 38 da 

Lei nº 9.099/95. [2] Art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95. [3] Art. 40, Lei nº 

9.099/95.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000800-44.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOICE CRISTINA KUNZLER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO GERHARDT OAB - MT0016342A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA 1000800-44.2019.8.11.0040 

JOICE CRISTINA KUNZLER UNIC SORRISO LTDA Vistos etc. Considerando 

que foi informada a quitação do débito excutido, JULGO EXTINTO o feito, 

com fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e honorários. 

Procedo, neste ato, com a expedição do alvará judicial para transferência 

dos valores à conta bancária indicada pelo exequente. Na sequência, 

arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Érico de 

Almeida Duarte Juiz de Direito Estado do Mato Grosso Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça Sorriso / (PJE) JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

DE SORRISO Alvará Eletrônico n° 595768-0 / 2020 Sexta-feira, 13 de 

Março de 2020 Este documento é somente informativo. Processo / Ano: 0 / 

2019 Tipo de Procedimento:  Processo Número Único 

1000800-44.2019.811.0040 Requerente: JOICE CRISTINA KUNZLER 

Advogado: RICARDO GERHARDT Requerido: FAIS Advogado: RHAICA 

DORILEO PEREIRA LEITE Beneficiário: RICARDO GERHARDT Conta Judicial 

1900128817558 Valor: R$ 7.789,23 (sete mil e setecentos e oitenta e nove 

reais e vinte e três centavos) Autorizado: RICARDO GERHARDT 

CPF/CNPJ: 017.532.971-09 Data de Emissão: 13/03/2020 Titular Conta 

RICARDO GERHARDT CPF/CNPJ Titular Conta 017.532.971-09 Banco 

Agência Conta Tipo Conta 748 - Banco Cooperativo Sicredi S. A. 0812 

291722 Conta Corrente Forma Liberação T.E.D. Tipo Liberação Valor Valor 

Total para Zerar Conta Usuário: IONARA PASQUALOTO Status: Solicitado 

Mensagem: Aguardando Assinatura Este documento é somente 

informativo.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000966-76.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JERONIMO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO MONTENEGRO DOTTA OAB - SP155456 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA 1000966-76.2019.8.11.0040 

JERONIMO FERREIRA DA SILVA IRESOLVE COMPANHIA 

SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. Vistos etc. 

Considerando que foi informada a quitação do débito excutido, JULGO 

EXTINTO o feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e 

honorários. Procedo, neste ato, com a expedição do alvará judicial para 

transferência dos valores à conta bancária indicada pelo exequente. Na 

sequência, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito Estado do Mato Grosso Poder 

Judiciário Tribunal de Justiça Sorriso / (PJE) JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE SORRISO Alvará Eletrônico n° 595772-9 / 2020 Sexta-feira, 

13 de Março de 2020 Este documento é somente informativo. Processo / 

Ano: 0 / 2019 Tipo de Procedimento: Processo Número Único 

1000966-76.2019.811.0040 Requerente: JERONIMO FERREIRA DA SILVA 

Advogado: Silvio Luiz Gomes da Silva Requerido: IRESOLVE COMPANHIA 

SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S. Advogado: EDUARDO 

MONTENEGRO DOTTA Beneficiário: Silvio Luiz Gomes da Silva Conta 

Judicial 2900111435186 Valor: R$ 6.079,27 (seis mil e setenta e nove 

reais e vinte e sete centavos) Autorizado: SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA 

CPF/CNPJ: 030.130.881-09 Data de Emissão: 13/03/2020 Titular Conta 

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA CPF/CNPJ Titular Conta 030.130.881-09 

Banco Agência Conta Tipo Conta 001 - Banco do Brasil S.A. 24805 

435317 Conta Corrente Forma Liberação Crédito no BB Tipo Liberação 

Valor Valor Total para Zerar Conta Usuário: THAIS GIANOTTO ROSSATO 

Status: Solicitado Mensagem: Aguardando Assinatura Este documento é 

somente informativo.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001597-88.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES ROSINEIDE GOMES MEIRA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT16962-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA 1001597-88.2017.8.11.0040 

LOURDES ROSINEIDE GOMES MEIRA SILVA UNIC SORRISO LTDA Vistos 

etc. Considerando que foi informada a quitação do débito excutido, JULGO 

EXTINTO o feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e 

honorários. Procedo, neste ato, com a expedição do alvará judicial para 

transferência dos valores à conta bancária indicada pelo exequente. Na 

sequência, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito Estado do Mato Grosso Poder 

Judiciário Tribunal de Justiça Sorriso / (PJE) JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE SORRISO Alvará Eletrônico n° 595779-6 / 2020 Sexta-feira, 

13 de Março de 2020 Este documento é somente informativo. Processo / 

Ano: 0 / 2017 Tipo de Procedimento: Processo Número Único 

1001597-88.2017.811.0040 Requerente: LOURDES ROSINEIDE GOMES 

MEIRA SILVA Advogado: 02.528.193/0001-83 Requerido: FAIS Advogado: 

JORGE ANTONIO TEISCHMANN Beneficiário: LOURDES ROSINEIDE GOMES 

MEIRA SILVA Conta Judicial 2200120216357 Valor: R$ 5.516,91 (cinco mil 

e quinhentos e dezesseis reais e noventa e um centavos) Autorizado: 

LOURDES ROSINEIDE GOMES MEIRA SILVA CPF/CNPJ: 952.512.601-30 

Data de Emissão: 13/03/2020 Titular Conta LOURDES ROSINEIDE GOMES 

MEIRA SILVA CPF/CNPJ Titular Conta 952.512.601-30 Banco Agência 

Conta Tipo Conta 237 - Banco Bradesco S.A. 55824 00091766 Conta 

Corrente Forma Liberação T.E.D. Tipo Liberação Valor Valor Parcial com 

Rendimentos Usuário: THAIS GIANOTTO ROSSATO Status: Solicitado 

Mensagem: Aguardando Assinatura Este documento é somente 

informativo. Estado do Mato Grosso Poder Judiciário Tribunal de Justiça 

Sorriso / (PJE) JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO Alvará 

Eletrônico n° 595783-4 / 2020 Sexta-feira, 13 de Março de 2020 Este 

documento é somente informativo. Processo / Ano: 0 / 2017 Tipo de 

Procedimento: Processo Número Único 1001597-88.2017.811.0040 

Requerente: LOURDES ROSINEIDE GOMES MEIRA SILVA Advogado: 

02.528.193/0001-83 Requerido: FAIS Advogado: JORGE ANTONIO 

TEISCHMANN Beneficiário: 02.528.193/0001-83 Conta Judicial 

2200120216357 Valor: R$ 827,54 (oitocentos e vinte e sete reais e 

cinquenta e quatro centavos) Autorizado: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CPF/CNPJ: 02.528.193/0001-83 Data de 
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Emissão: 13/03/2020 Titular Conta DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO CPF/CNPJ Titular Conta 02.528.193/0001-83 Banco 

Agência Conta Tipo Conta 001 - Banco do Brasil S.A. 38342 10410503 

Conta Corrente Forma Liberação Crédito no BB Tipo Liberação Valor Valor 

Parcial com Rendimentos Usuário: THAIS GIANOTTO ROSSATO Status: 

Solicitado Mensagem: Aguardando Assinatura Este documento é somente 

informativo.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000334-16.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLE LOPES DE JESUS MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SOUZA BORGES OAB - MT9035/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Reclamante: MICHELLE LOPES 

DE JESUS MOURA Reclamado: GOL LINHAS AEREAS S.A. Processo nº. 

1000334-16.2020.8.11.0040 Vistos etc. Ressai dos autos que as partes 

resolvem por fim ao litígio, requerendo a homologação do acordo. É o 

relatório. Decido. Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para 

prosseguimento de qualquer demanda, visto que evidenciada a vontade 

das partes em por fim ao litígio. Posto isso, HOMOLOGO o acordo feito, o 

qual fará parte integrante desta sentença e, via de consequência, julgo o 

processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso III, 

alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas necessárias, independentemente de 

prévia intimação das partes (CNGC, art. 914). Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro Mano

 Cod. Proc.: 200681 Nr: 9980-38.2018.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUGO GABRIEL MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Gomes da Silva - 

OAB:23208/O

 Ação Penal nº 9980-38.2018.811.0040 Código 200681

Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Réu: Hugo Gabriel Mendes.

Trata-se de Ação Penal proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO em desfavor de Hugo Gabriel Mendes, devidamente 

qualificado nos autos, como incurso no artigo 121, §2º, II, III e IV, do Código 

Penal.

Diz a peça acusatória, em síntese, que:

“Consta do referido procedimento investigatório que, no dia 31 de maio de 

2018, por volta das 23h30min, na Rua 19 de junho, esquina com a Rua 10 

de dezembro, Bairro Mario Raiter, nesta urbe, o denunciado HUGO 

GABRIEL MENDES, vulgo "NH", agindo com manifesto animus necandi, por 

motivo fútil, com emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa 

da vítima, através do uso de uma arma branca (pedaço de madeira, 

apreendida), ceifou a vida de Thayrone Taffarel Santos Barbosa, 

conforme Exame de Necropsia de fls. 28/30 do IP, bem como Certidão de 

Óbito de fl. 31 do IP.”

Denúncia às fls. 05-08.

Portaria, fls. 10-11.

Boletim de Ocorrência, fls. 14-16.

Certidão de Óbito, fls. 38.

Laudo Pericial, fls. 53-57.

Auto de Apreensão, fls. 58-59.

A denúncia foi recebida em 18 de outubro de 2018, fls. 104.

Resposta a Acusação, fls. 118-127.

Termo de Audiência, fls. 175-188, 190, 293, 326-328 e 353-356.

Encerrada a instrução criminal, as partes formularam alegações finais.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o relatório. Passo a decidir.

Não subsistem questões preliminares que demandem análise e, conforme 

se denota do exame dos autos, os ditames processuais foram 

observados, não existindo quaisquer nulidades processuais a serem 

decretadas. Destarte, enfrentados estes temas e superada a etapa, 

referente à realização do exame dos requisitos de admissibilidade da lide 

(condições da ação e pressupostos processuais), passo a análise da 

questão de fundo da demanda.

DO MÉRITO.

DA MATERIALIDADE

Primeiramente, compulsando o contexto de provas engendrado no 

processo, depreende-se que se trata de conclusão pautada 

exclusivamente com supedâneo em elementos de convicção de natureza 

efêmera, de modo a exteriorizar juízo de cognição sumária e superficial — 

que os resquícios materiais da prática do delito estão demonstrados 

através do boletim de ocorrência (fls. 14-16), Exame de necropsia (fls. 36) 

e certidão de óbito (fl. 38), que são corroborados pela prova testemunhal 

produzida, e que evidencia a existência material de ação que importou na 

prática de lesões, que geraram a morte da vítima, mediante o emprego de 

armas brancas (pedaço de madeira, pedras e tijolos).

DA AUTORIA

D’outra banda, no tocante ao exame da autoria da prática do delito, os 

indícios estão presentes nas declarações das testemunhas prestadas em 

Juízo, Lisiane Rocha dos Santos, Regiane Lima da Costa, Ana Rosa 

Mendes, IPC Marcio Coutinho Scardua, IPC José Carlos de Souza, Cleonice 

Ferreira dos Santos Pereira e PM Weberth Ribeiro, ressaltando-se o 

depoimento prestado pelos policiais civis condutores da investigação, que 

explanam sobre todos os elementos de convicção produzidos na fase 

inquisitorial, de forma contextualizada, demonstrando indícios vigorosos de 

autoria, imputando ao réu a prática do crime (‘Vide’ CD-ROM às fls. 

175-188, 190, 293, 326-328 e 353-356).

A testemunha Lisiane Rocha dos Santos, em juízo, relatou que no dia dos 

fatos ela e alguns amigos, dentre os quais a vítima, fizeram um almoço e 

passaram a tarde em sua residência conversando, comendo e bebendo, 

tendo em dado momento chegado Cleonice Ferreira dos Santos Pereira, 

ofertando um aparelho celular pelo valor de R$ 250,00, diante da recusa 

dos presentes a vítima questionou Cleonice se ela não venderia o celular 

por R$ 200,00, se prontificando a divulgar o aparelho em seu grupo de 

compra e venda no WhatsApp, o que foi feito diante da anuência de 

Cleonice.

Conforme os relatos da testemunha, a vítima saiu para comprar um velho 

barreiro e voltou com um rapaz, que comprou o aparelho de Cleonice, 

pagando R$ 200,00 à vista e ficando de passar mais R$ 100,00 

posteriormente, valor correspondente a comissão da vítima.

Destacou ainda, que quando foi levar Thayrone para casa, sendo que 

próximo a residência, em uma esquina perto do pavilhão, a vítima gritou 

para alguns indivíduos que estavam lá, “ei pede para o neguinho levar meu 

carregado”, tendo o deixado na residência e regressado para sua casa, 

tomando conhecimento posteriormente sobre a morte de Thayrone, 

entrando em contato com a vizinha da vítima, que relatou que assim que 

ela o deixou em casa, ele pegou a bicicleta da vizinha e saiu, sendo morto 

o local onde estavam as três pessoas mencionados anteriormente.

Por seu turno, os IPCs José Carlos e Marcio Coutinho, relataram em Juízo, 

que após o levantamento de informações e oitivas de testemunhas, 

constataram que Hugo Gabriel foi o comprador do aparelho celular, tendo 

o delito sido motivado em razão da cobrança pela vítima do valor 

remanescente, correspondente a sua comissão, tendo se iniciado uma 

discussão que cominou a morta da vítima.

Ressaltaram ainda que receberam informações declinadas por 

testemunhas que viram a prática criminosa, entretanto por medo de 

retaliações, se negaram a comparecer a delegacia para formalizar as 

declarações, apontando o suspeito Hugo Gabriel como um dos autores do 

homicídio, em companhia de mais dois indivíduos, que com uso de pedaço 

de madeira, tijolos e pedras, ceifaram a vida da vítima Thayrone.

O PM Weberth Ribeiro, destacou que o local onde ocorreu o fato é um 

ponto de comércio de entorpecente comandado por Hugo Gabriel, 

declinando que recebeu informações que o crime foi motivado em razão 

da vítima ser filho de um policial militar.

 Deveras, não constitui demasia assinalar, por conveniente, que, nessa 
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fase processual, despreza-se a clássica ideia do ‘in dubio pro reo’, 

sobrelevando o princípio do ‘in dubio pro societate’, com a consequência 

de que a absolvição sumária [art. 415 do Código de Processo Penal], a 

desclassificação da infração [art. 74, § 3.º e art. 419, ambos do Código de 

Processo Penal] ou a impronúncia do acusado [art. 414 do Código de 

Processo Penal], somente podem ser reconhecidas com lastro/esteio em 

demonstração segura, estribada em argumentos e fundamentos concretos 

colhidos do acervo de provas e que detenha a capacidade de autorizar a 

incidência da causa excludente da competência privativa do Tribunal do 

Júri.

É que, por se cuidar de mero juízo de admissibilidade, basta que existam, a 

par da materialidade delitiva, apenas indícios da autoria da infração penal, 

para que o réu seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Nesse mesmo sentido, não é outro o entendimento sufragado pelo 

Augusto Supremo Tribunal Federal:

“(...) 1. A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da 

acusação, por isso que o magistrado deve limitar-se a apontar a 

materialidade e indicar comedidamente indícios suficientes de autoria (CPP, 

art. 413, § 1º) (...)”. (STF - RHC: 109068 DF, Relator: Min. LUIZ FUX, Data 

de Julgamento: 14/02/2012, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-053 

DIVULG 13-03-2012 PUBLIC 14-03-2012)

Assim, da forma que se apresenta a situação, em que dos autos emergem 

versões antagônicas para retratar a forma como os fatos se sucederam, 

remanescendo dúvidas que somente podem ser dissolvidas mediante 

aprofundada valoração, cuja atribuição incumbe exclusivamente ao corpo 

de jurados, integrantes do Tribunal do Júri, entendo que a admissão da 

acusação, sem ingressar em no mérito — em sede de juízo de 

probabilidade de procedência, de natureza provisória —, é medida que se 

impõe.

A qualificadora do motivo fútil deriva, fundamentalmente, da desproporção 

entre a conduta e a motivação, in casu, a conduta decorreu, a princípio, 

em razão da vítima ter cobrado a quantia de R$ 100,00 do suspeito, 

decorrente da aquisição de um aparelho celular feita por ele.

Assim, considero que deva ficar, nesta etapa processual, mantida, até 

mesmo por que não foi repelida de forma manifesta pela prova produzida 

nos autos, restando controverso a real motivação.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO 

FÚTIL – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A 

EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA – IMPROCEDÊNCIA – INDÍCIOS DE QUE O 

DELITO FOI PRATICADO POR MOTIVO FÚTIL, CONSISTENTE EM 

DISCUSSÃO OCORRIDA ENTRE RECORRENTE E VÍTIMA ENQUANTO 

INGERIAM BEBIDA ALCOÓLICA – ELEMENTOS PASSÍVEIS DE ALICERÇAR 

A CONGRUÊNCIA ENTRE OS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA E A 

INSERÇÃO DO GRAVAME – RECURSO DESPROVIDO. A possibilidade de 

afastamento da qualificadora do delito por motivo fútil da decisão de 

pronúncia, somente será possível, quando esta estiver totalmente 

desconectada do conjunto fático-probatório apresentado nos autos, 

mostrando-se improcedente e descabida. Inteligência do Enunciado 02/TJ. 

Nessa senda, ressai descabida a pronta exclusão da futilidade assentada 

em prova oral, dando conta que o delito pode ter sido causado por 

discussão ocorrida entre o recorrente e a vítima após a ingestão de 

bebida alcoólica. Recurso desprovido. (RSE 68228/2018, DES. JUVENAL 

PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 

14/11/2018, Publicado no DJE 17/12/2018) (TJ-MT - RSE: 

00007954320178110029682282018 MT, Relator: DES. JUVENAL PEREIRA 

DA SILVA, Data de Julgamento: 14/11/2018, TERCEIRA CÂMARA 

CRIMINAL, Data de Publicação: 17/12/2018)

E, no que diz respeito ao emprego de recurso que dificultou a defesa do 

ofendido, [art. 121, § 2.º, inciso IV do Código Penal], considero pertinente 

sua manutenção, pois verifica-se dos autos que a vítima não esperava 

que o réu agisse daquela forma, bem como ela possui limitações físicas, 

caminhando com dificuldade, sendo surpreendido vários indivíduos, dentre 

os quais o denunciado, impossibilitando a vítima de se evadir do local.

Dessa forma, diante da possível inexistência de motivo para a vítima 

esperar este tipo de conduta dos algozes naquele exato momento, as sua 

limitação física de locomoção e a pluralidade de autores, naquelas 

circunstâncias, considero que deva ficar, nesta fase processual mantida 

a qualificadora, até mesmo por que não foi repelida de forma manifesta 

pela prova produzida nos autos.

 Quanto a qualificadora do meio cruel, considerando não apenas a 

quantidade de golpes perpetrados, como também os objetos utilizados 

(pedaço de madeira, tijolos e pedras), produzindo uma morte lenta e 

dolorosa a vítima, que conforme os relatos, implorava a todo instante por 

sua vida, sendo brutalmente assassinado, razão pela qual mantenho a 

qualificadora, nesta fase processual.

Saliento que não restando afastado pelas provas produzidas, de forma 

cabal, o dolo do acusado de causar martírio desnecessário à vítima, sendo 

possível divisar indícios da sua existência, considero que a qualificadora 

deve ficar, nesta etapa processual, mantida, até mesmo por que não fora 

repelida de forma manifesta pela prova produzida nos autos.

 Ressalta-se que subsistindo evidências que deem conta da existência 

das qualificadoras, a sentença de pronúncia deve abrangê-las, para não 

subtrair da competência do Tribunal do Júri a sua apreciação, juiz natural 

competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, 

consoante chancela o art. 5.º, inciso XXXVIII, da CRFB/88. Tão somente as 

qualificadoras manifestamente improcedentes é que podem ser 

expungidas em sede de pronúncia, o que não ocorre no caso vertente.

Com o intuito de corroborar com tais assertivas, trago a colação o 

seguinte precedente jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO 

QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. PRONÚNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO 

CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA. PLEITO DE 

RECONHECIMENTO DE LEGÍTIMA DEFESA. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 

N. 7/STJ. DECOTE DA QUALIFICADORA. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA 

NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Não ocorre 

violação ao art. 619 do Código de Processo Penal quando exaurido 

integralmente, pelo Tribunal a quo, o exame das questões trazidas à baila 

no recurso de apelação, sendo dispensáveis quaisquer outros 

pronunciamentos supletivos, mormente quando postulados apenas para 

atender ao inconformismo do recorrente que, por via transversa, tenta 

modificar a conclusão alcançada pelo acórdão. Precedentes. 2. Tal como 

já referido, não há como afastar o impedimento da Súmula n. 7/STJ, pois o 

reconhecimento da legítima defesa por esta Casa de Justiça, exige, sem 

sombra de dúvida, a esmerilação de fatos e provas, o que é 

terminantemente, vedado pelo obstáculo absoluto da mencionada súmula. 

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, somente devem ser 

excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras 

manifestamente improcedentes ou sem qualquer amparo nos elementos 

dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do 

Tribunal do Júri. Precedentes. 4. Outrossim, reconhecido pelo Tribunal a 

quo, de forma fundamentada, que a qualificadora do motivo fútil têm 

suporte nos elementos fático-probatórios dos autos, o decote da 

majorante, além de ofender o princípio da soberania dos veredictos, 

demanda imprescindível reexame de prova, o que é defeso em recurso 

especial, em virtude do que preceitua a Súmula n. 7 desta Corte. 5. Agravo 

regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 1131441 SP 

2017/0173019-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data 

de Julgamento: 17/10/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

27/10/2017)

Ante o exposto, com esteio no conteúdo normativo do art. 413 do Código 

de Processo Penal, PRONUNCIO o réu HUGO GABRIEL MENDES, 

devidamente qualificado, por infração ao disposto no artigo 121, §2º, 

incisos II, III e IV, do Código Penal, para que seja submetido a julgamento 

pelo Tribunal do Júri.

A propósito, de outro lado, passo a analisar a viabilidade de o requerido 

aguardar em liberdade o julgamento pelo Tribunal do Júri [art. 413, § 3.º do 

Código de Processo Penal] bem como em atendimento ao disposto no 

artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, e passo a 

revisar a necessidade da mantença da prisão.

Não reconheço ao requerido o direito de apelar em liberdade, o quadro 

fático que autorizou a decretação da prisão permanece inalterado, como 

as razões que a determinaram, vejamos.

 A prova da existência do crime e indícios de sua autoria são veementes 

conforme explanado alhures.

 Na mesma linha segue o perigo gerado pelo estado de liberdade do 

acusado, persistindo a garantia da ordem pública e assegurando a 

aplicação da lei penal, evitando-se, assim, que o réu volte a delinquir, 

colocando em risco novos bens jurídicos, visto que conforme deflui-se 

dos autos, o mesmo após a prática do ilícito, evadiu do distrito da culpa, 

fugindo para o estado do Maranhão, onde, quando do cumprimento do 

mandado de prisão, também fora preso em flagrante pela prático do crime 

de posse irregular de arma de fogo (‘Vide’ incidente Cód. 199268 em 

anexo).

Como explicita Renato Brasileiro de Lima “no caso de prisão preventiva 
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com base na garantia da ordem pública, faz-se um juízo de periculosidade 

do agente (e não de culpabilidade), que, em caso positivo demonstra a 

necessidade de sua retirada cautelar do convívio social.” (Código de 

Processo Penal Comentado, 4.ª edição, Editora Juspodivm, Bahia, 2019, p. 

890)

 No caso concreto, essa necessidade ainda permanece vívida, plena e 

atual, sendo que eventual soltura implicaria cometimento de novos delitos.

 Além disso, encerrada a instrução, quando não mais cabível qualquer 

alegação de excesso de prazo da prisão, em razão do disposto na súmula 

52, do Superior Tribunal de Justiça, que reza:

 “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de 

constrangimento por excesso de prazo”.

Declaro esta por publicada com a entrega em Secretaria da 1ª vara 

criminal. Dispensado o registro, na forma prevista na CNGC/MT. Intimem-se 

e Cumpra-se.

Às providências.

Sorriso/MT, 03 de fevereiro de 2020.

Emanuelle Chiaradia Navarro Mano,

Juíza de Direito

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 183115 Nr: 10954-12.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ NETO FERREIRA DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA GOMES DA 

SILVA - OAB:23.208, BRUNO FRANÇA FERREIRA - OAB:19154, MARIO 

MEDEIROS NETO - OAB:12.073 - MT

 Processo:10954-12.2017.811.0040 Código 183115.VISTOS Decido. 

(...)Além disso, calha vincar que eventual inobservância ao art.226, do 

CPP, por si só, não invalida a prova, pois se trata de recomendação de 

procedimento, devendo a identificação ser analisada em conjunto com as 

demais provas presentes nos autos.Nesse sentido, colaciono recente 

decisão do STJ:“Conquanto seja aconselhável a utilização, por analogia, 

das regras previstas no art. 226 do Código de Processo Penal a 

reconhecimento fotográfico, as disposições nele previstas são meras 

recomendações, cuja inobservância não causa, por si só, a nulidade do 

ato.” [...] (HC 393.172/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, 

julgado em 28/11/2017, DJe 06/12/2017).De outro giro, se a defesa 

constituída tem tanta certeza sobre o equívoco da vítima em reconhecer o 

defendido nas duas fases da persecução penal pergunta-se: porque ela 

mesmo, porquanto tem acesso livre a prova produzida nos autos, não 

providenciou a apresentação das fotos à vítima na audiência de 

instrução?Ora, se a defesa tem tanta certeza que o reconhecimento não é 

verdadeiro, cabe a ela demonstrar tal fato, a teor do que dispõe o artigo 

156, do CPP. Por fim, no que toca ao pedido de quebra do sigilo de dados 

telefônicos da vítima, evidente que o pedido se mostra desarrazoado, ao 

passo que não é a vítima que está sendo investigada, tampouco os 

policiais que conversaram com ela, bem porque não é o teor da conversa 

que resolverá o desate do mérito, se a vítima foi inquirida em juízo, e diante 

de todo o arcabouço probatório. Logo, deixo de acolher os pedidos de 

desentranhamento das provas pleiteado pela defesa, pois não há que se 

falar em nulidade, como também deixo de acolher o pedido de quebra do 

sigilo telefônico da vítima. Intime-se a defesa técnica e aguarde-se a data 

da designação de audiência, cumprindo-se as intimações devidas. 

Sorriso/MT, 06 de março de 2020.ANDERSON CANDIOTTOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 169811 Nr: 3262-59.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIO REIS DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 11265, ROSANGELA AGNER - OAB:19394/MT

 Processo: 3262-59.2017.811.0040 Código: 169811

VISTOS/JJ

Considerando a Readequação de Pauta e a Ordem de Serviço n.º 02/2020, 

redesigno a oralidade destes autos para o dia 14/04/2020 às 09:30 horas.

Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 26 de fevereiro de 2020.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 221783 Nr: 940-61.2020.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATHAN BENEDITO DA SILVA, PABLO 

FERNANDES NUNES OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANESSA LIMA DE SOUZA - 

OAB:17937/O

 Proc. n.940-61.2020.811.0040 (221783).Vistos etc.(...). Pelo exposto, 

INDEFIRO o pedido revogação da segregação provisória ou mesmo a sua 

substituição por medidas cautelares diversas da prisão. E em que pese o 

réu Jhonathan Benedito da Silva, na data de 21/02/20 (fl.119), ter 

informado que possuía advogado, verifica-se que ultrapassados bem mais 

do que 10 dias, ainda não aportou aos autos resposta à acusação, 

presumindo-se que o mesmo não tem condições econômicas de constituir 

um advogado, nos moldes da decisão que recebeu a denúncia (fl.92/vº), 

razão pela qual determino a abertura de vista dos autos a DPE, para que 

dentro do prazo legal, apresente resposta à acusação, conforme artigo 

396-A, §2º, do CPP. Intime-se a defesa técnica de Pablo Fernandes da 

Silva, e certificada a não apresentação de resposta à acusação pelo 

acusado Jhonathan Benedito da Silva, vista a DPE. Sorriso/MT, 12 de 

março de 2020.Anderson CandiottoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 192141 Nr: 5352-06.2018.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIDAK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SUELI TEIXEIRA - OAB:25750/O

 Certifico e dou que remeto o presente ao setor de matéria para imprensa, 

a fim de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, acerca da audiência que se 

realizará no dia 08/04/2020, com início às 10h, no fórum desta comarca de 

Sorriso/MT, bem como, para ter conhecimento do inteiro teor da decisão de 

fls. 76/80: “(...) Portanto, à luz da consagração de regras fundamentais 

previstas na Constituição Federal pelo novo CPC, como a duração 

razoável do processo; do sincretismo processual, autorizado 

expressamente pelo art.3º, do Código de Processo Penal ; do princípio da 

cooperação das partes, previsto no artigo 6º, do CPC; de um tratamento 

paritário entre patronos atuantes em searas diferentes dos vários ramos 

do Direito Pátrio; e da Teoria Geral do Processo, do que dispõe o artigo 

396-A, do CPP, determino a aplicação do artigo 455, do CPC, de sorte que 

caberá ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo, aplicando-se, em todo caso, as 

regras previstas nos §1º, §2º, §3º, §4º e §5º, do referido artigo (...)”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 200746 Nr: 10020-20.2018.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATHIS HALEY PUERARI 

PEDRA - OAB:22764

 Certifico e dou que remeto o presente ao setor de matéria para imprensa, 

a fim de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, acerca da audiência que se 
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realizará no dia 07/04/2020, com início às 08h30min, no fórum desta 

comarca de Sorriso/MT, bem como, para ter conhecimento do inteiro teor 

da decisão de fls. 44/47: “(...) Portanto, à luz da consagração de regras 

fundamentais previstas na Constituição Federal pelo novo CPC, como a 

duração razoável do processo; do sincretismo processual, autorizado 

expressamente pelo art.3º, do Código de Processo Penal ; do princípio da 

cooperação das partes, previsto no artigo 6º, do CPC; de um tratamento 

paritário entre patronos atuantes em searas diferentes dos vários ramos 

do Direito Pátrio; e da Teoria Geral do Processo, do que dispõe o artigo 

396-A, do CPP, determino a aplicação do artigo 455, do CPC, de sorte que 

caberá ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo, aplicando-se, em todo caso, as 

regras previstas nos §1º, §2º, §3º, §4º e §5º, do referido artigo (...)”.

Comarca de Tangará da Serra

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 116626 Nr: 6671-76.2009.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBEM KRUG, ISOLDA KRUG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO AUGUSTO 

BARBOSA - OAB:10061/MT

 Certifico que tendo em vista o teor da certidão de fls. retro e em 

cumprimento à legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para manifestação no prazo de cinco dias, 

praticando o que lhe compete, sob pena de extinção do processo (art. 

485, III, do CPC), bem como impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada para 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de incorrer nos termos do artigo 

485, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 326024 Nr: 23204-61.2019.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AILTON CASAGRANDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO NASCIMENTO 

GONÇALVES DRUMOND - OAB:768-A PE, LOURENÇO GOMES 

GADÊLHA DE MOURA - OAB:21233

 Certifico que a contestação de fls. 87/148 foi apresentada dentro do 

prazo legal. Desta forma, em atendimento ao Provimento nº 056/2007, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar o advogado da parte autora para impugná-la, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 128803 Nr: 7695-08.2010.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILSON DIAS CALDAS, MAGNA EVELIZE WINCK 

CALDAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITALINO DALLA BONA, CLAUDETE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

ÁVILA - OAB:5.367 OAB/MT, JONAS COELHO DA SILVA - 

OAB:5706/MT, PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - OAB:7.074 OAB/MT, 

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - OAB:11674-B, 

RUBIANE KELI MASSONI - OAB:12419/MT, Vanessa Pelegrini - 

OAB:10.059 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE LAMMEL KRUG - 

OAB:14259-B, EUNICE FOLADOR VALERIO - OAB:OAB/MT 16.222-B, 

Rayane de Brito Correa Fortunato - OAB:22274-O/MT, Vinicius Dall 

Comune Hunhoff - OAB:10453/O

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da 

parte autora para manifestarem, no prazo de quinze dias, pugnando o que 

de direito para o prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100586 Nr: 7676-07.2007.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCOLINO BOFF SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22.165-A/MT, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/PR: 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ledi Figueiredo Bridi - 

OAB:9413, LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619/MT, THIAGO LUIZ 

FIGUEIREDO BRIDI - OAB:9.418 OAB/MT

 Em atendimento ao provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para promover a complementação das diligências realizadas pela Oficial 

de Justiça, no valor de R$ 2.742,82 (dois mil, setecentos e quarenta e dois 

reais e oitenta e dois centavos), nos termos da certidão de fl. 307, 

devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br --> Emissão de 

Guias On Line --> Di l igência) ou através do l ink : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito, indicando a Oficial 

de Justiça Gisliane Pereira Alexandre e juntada aos autos com respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de cinco dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100586 Nr: 7676-07.2007.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCOLINO BOFF SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22.165-A/MT, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/PR: 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ledi Figueiredo Bridi - 

OAB:9413, LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619/MT, THIAGO LUIZ 

FIGUEIREDO BRIDI - OAB:9.418 OAB/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fl. 

283-verso, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa 

a fim de intimar os advogados das partes para, no prazo de 15 dias, 

manifestarem sobre a avaliação de fls. 299/363, valendo o silêncio como 

concordância, oportunidade em que a parte exequente deverá indicar a 

forma de expropriação e apresentar o cálculo atualizado da dívida, bem 

como indicar, se for o caso, leiloeiro público, na forma do artigo 883 do 

CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 322023 Nr: 20373-40.2019.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOLPHO DELCARO, CRISTIANE DELCARO, 

EVARISTO DELCARO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. F. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES 

S/C LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VILSON SOARES FERRO - 

OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que a carta de citação/intimação de fl. 104 foi devolvida 

pelo Correio com informação de "Desconhecido" (fl. 105), e em 

atendimento ao Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos 

por certidão a fim de encaminhá-lo ao setor de matéria de imprensa para 
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intimar a parte autora para se manifestar, no prazo de quinze dias, 

pugnando o que de direito para o prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 329892 Nr: 26191-70.2019.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRAFICA PIONEIRA LTDA ME, VILMAR BATISTA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SICALL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA, 

BEIRA CARGAS E ENCOMENDAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ CAMPOS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que as cartas de citação/intimação de fls. 35/36 foram 

devolvidas pelo Correio com informação de "Não Existe o Nr." e 

"Mudou-se" (fls. 41/42), e em atendimento ao Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos por certidão a fim de encaminhá-lo ao setor 

de matéria de imprensa para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de quinze dias, pugnando o que de direito para o prosseguimento do 

feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 309831 Nr: 10669-03.2019.811.0055

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

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERONI DA SILVA SOUSA, ADILSON BRITO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLÁUCIO ARAÚJO DE SOUZA - 

OAB:13599

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o advogado da 

parte autora para comparecer nesta Secretaria e retirar o alvará de fl. 73, 

cuja via original encontra-se na contra-capa dos autos, no prazo de cinco 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 249940 Nr: 16555-51.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAUX BRASIL LOCAÇÃO E MONTAGEM DE 

ESTANDES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007-CGJ e à r. decisão de 

fls.104/104-verso e diante da certidão negativa do Oficial de Justiça de fl. 

130, impulsiono os presentes autos por certidão ao setor de matéria de 

imprensa a fim de intimar os advogados da parte autora para que 

compareçam nesta Secretaria e retirem as cartas precatórias de fls. 

119/124, a serem distribuídas nas comarcas de Indaiatuba/SP, Novo 

Hamburgo/RS, Cuiabá/MT, Rondonópolis/MT, Atibaia/SP e Várzea 

Grande/MT, devendo, na ocasião, apresentar cópia das guias de 

distribuição das cartas precatórias a serem distribuídas dentro do Estado 

de Mato Grosso devidamente recolhidas, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 271621 Nr: 2453-87.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: FORMAX AGROCIÊNCIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARCA FOMENTO AGRICOLA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVAL MORADOR - OAB:24327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e diante da petição de fl. 109, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa, a fim de 

intimar os advogados da parte autora para requerer a Certidão de objeto e 

pé ou de inteiro teor dos autos de Excução de Título Extrajudicial nº 

15335-18.2017.8.11.0055, diretamente na Secretaria da 5ª Vara Cível, bem 

como para manifestar nestes autos requerendo o que de direito, no prazo 

de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 273788 Nr: 4115-86.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELIO CIRINO CAVALCANTE FELIPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida dos Santos 

Cozer - OAB:OAB/MT 23743

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, diante da decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública 

nº 0800224-44.2013.8.01.0001 da 2ª vara Cível de Rio Branco/AC, a 

seguir juntada, e, em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono 

os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os 

advogados da parte autora para pugnarem o que de direito, no prazo de 

quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 287540 Nr: 15240-51.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIONE DA SILVA FUZARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZEM PRODUÇOES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS ANTONIO BATISTÃO - 

OAB:OAB/MT 16.904, MAYARA TRAJANO DA SILVA - OAB:24.055/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINE GALDINO 

BARREIROS - OAB:14.167/MT, ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10.074 OAB/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, 

MARIANA ROSA GOLBERTO MENEZES - OAB:OAB/MT 16.155, VIVIANE 

ANNE DIAVAN - OAB:6661/MT

 Ante o teor da certidão negativa do Oficial de Justiça de fl. 202 e em 

cumprimento a legislação vigente e ao Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de encaminhá-los ao setor de matéria 

de imprensa para intimar a parte autora para se manifestar, no prazo de 

cinco dias, pugnando o que de direito, obsrvando-se que a intimação se 

destina à comunicação da perícia a ser realizada na data de 27.03.2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 289062 Nr: 16286-75.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA CAVALCANTE LTDA - ME, 

EMERSON RODRIGO CAVALCANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para promover a complementação das diligências realizadas pelo Oficial 

de Justiça, no valor de R$ 293,92 (duzentos e noventa e três reais e 

noventa e dois centavos), nos termos da certidão de fl. 93, devendo a 

respectiva guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br --> Emissão de Guias On Line 

- - >  D i l i g ê n c i a )  o u  a t r a v é s  d o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito, indicando a Oficial 

de Justiça Lúbia Nunes da Costa, e juntada aos autos com respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 289062 Nr: 16286-75.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA CAVALCANTE LTDA - ME, 

EMERSON RODRIGO CAVALCANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o teor da certidão da Oficial de Justiça de fl. 93 e em cumprimento a 

legislação vigente e ao Provimento nº 056/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos a fim de encaminhá-los ao setor de matéria de imprensa 

para intimar a parte autora para se manifestar, no prazo de quinze dias, 

pugnando o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 292862 Nr: 19300-67.2018.811.0055

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

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE ANDRE FELIPE CORDEIRO SILVA, JOSIANE 

CRISTINA CORDEIRO, ADRIANO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o advogado da 

parte autora para comparecer nesta Secretaria e retirar o alvará de fl. 75, 

cuja via original encontra-se na contra-capa dos autos, no prazo de cinco 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 273787 Nr: 4113-19.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO FIRMINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida dos Santos 

Cozer - OAB:OAB/MT 23743

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, diante da decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública 

nº 0800224-44.2013.8.01.0001 da 2ª vara Cível de Rio Branco/AC, a 

seguir juntada, e, em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono 

os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os 

advogados da parte autora para pugnarem o que de direito, no prazo de 

quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 323748 Nr: 21617-04.2019.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALADIR APARECIDA MICHELAN GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRATORPAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS 

AGRICOLAS LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER MEDEIROS DE MOURA - 

OAB:14142/MT, Franciele Stallbaum de Moura - OAB:21055/0, 

SILVANETE MEDEIROS DE MOURA - OAB:12381

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o teor da certidão negativa do Oficial de Justiça de fl. 68-verso e em 

cumprimento a legislação vigente e ao Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de encaminhá-los ao setor de matéria 

de imprensa para intimar a parte autora para se manifestar, no prazo de 

quinze dias, pugnando o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 323681 Nr: 21565-08.2019.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX PIRIS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20853/A-MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT 20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para promover a complementação das diligências realizadas pelo Oficial 

de Justiça, no valor de R$ 404,14 (quatrocentos e quatro reais e quatorze 

centavos), nos termos da certidão de fl. 48, devendo a respectiva guia de 

pagamento ser extraída do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br --> Emissão de Guias On Line --> Diligência) ou 

através do link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito, 

indicando o Oficial de Justiça Osmar Deluca, e juntada aos autos com 

respectivo comprovante de pagamento, no prazo de cinco dias.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 326464 Nr: 23598-68.2019.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FABIANO RIBEIRO 

SANTOS - OAB:16885 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, ante o teor da certidão do Oficial de Justiça de fl. 24, que nos 

termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGCJ, impulsiono estes 

autos, a fim de intimar a parte autora a manifestar-se no prazo de 05 

(cinco) dias.

Isabelle V.Rigui

Estagiária

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 311411 Nr: 11850-39.2019.811.0055

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LJVSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VJDSV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILLA PALÚ SASSAKI - 

OAB:OAB/MT 16.898, KATIA CRISTINNA RODRIGUES - OAB:13451/MT, 

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - OAB:11674-B, 

TIAGO DE MATOS SANTOS - OAB:26651/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:10 (DEZ)

Nome do(a,s) Intimando(a,s):TERCEIROS E INTERESSADOS

Nome e cargo do digitador:Márcia Adriana Padilha - Técnica Judiciário

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença:(...) DISPOSITIVO Posto isso, considerando tudo que dos autos 

consta, e em consonância com o parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE 

o pedido formulado pela parte autora, razão pela qual: I – DECRETO a 

interdição do Sra. Vanucia Jardim dos Santos Vicente, DECLARANDO-O 

incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, nos limites da 

curatela, quais sejam: emprestar, transigir, dar quitação, adquirir, alienar, 

hipotecar, demandar ou ser demandado, e/ou praticar os atos de mera 

administração, a fim de gerir atos financeiros e econômicos, na forma do 

artigo 4º, inciso III c/c o artigo 1767, inciso I, ambos do Código de Direito 

Civil Brasileiro. II – NOMEIO-LHE a curadora a Sra. Lorrayne Jardim Vicente 

Salazar Miranda, qualificada nos autos, mediante compromisso legal, nos 

termos do artigo 755, inciso I, do CPC; Por consequência, DECLARO 

EXTINTO o feito com resolução do mérito, com base no inciso I do art. 487 

do Código de Processo Civil. Custas pela parte requerente, contudo, 

anotando-se ser esta beneficiária da justiça gratuita. Sentença publicada 

em audiência. As partes desistem do prazo recursal. Em obediência ao 
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disposto no art. 755, § 3º do CPC e art. 9º, inc. III, do Código Civil, registre 

a presente sentença no registro civil das pessoas naturais desta cidade e 

publique-se na rede mundial de computadores, no sítio do Tribunal de 

Justiça e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde 

permanecerá por 06 (seis) meses, na imprensa local, 01 (uma) vez e no 

Órgão Oficial, por 03 (três) vezes com intervalos de 10 (dez) dias e 

lavre-se o termo da curatela, que deverá ser assinado pela Curadora. 

Caberá ao Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais desta cidade 

comunicar ao registro das pessoas naturais do local de nascimento da 

interditanda, para fins de anotação da interdição em seu assento de 

nascimento (Lei 6.015/73, art. 106, parágrafo único e § 1º do art. 107). 

Expeça-se o termo de curatela definitivo. Após, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações necessárias. Às providências.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 319749 Nr: 18539-02.2019.811.0055

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DVDJ, IDJDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:10 (DEZ)

Nome do(a,s) Intimando(a,s):TERCEIROS E INTERESSADOS

Nome e cargo do digitador:Márcia Adriana Padilha

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença:(...) DISPOSITIVO Posto isso, considerando tudo que dos autos 

consta, e em consonância com o parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE 

o pedido formulado pela parte autora, razão pela qual: I – DECRETO a 

interdição do Sr. Isabel de Jesus de Mello, DECLARANDO-O incapaz de 

exercer pessoalmente os atos da vida civil, nos limites da curatela, quais 

sejam: emprestar, transigir, dar quitação, adquirir, alienar, hipotecar, 

demandar ou ser demandado, e/ou praticar os atos de mera 

administração, a fim de gerir atos financeiros e econômicos, na forma do 

artigo 4º, inciso III c/c o artigo 1767, inciso I, ambos do Código de Direito 

Civil Brasileiro. II – NOMEIO-LHE a curadora a Sra. Domingas Vieira de 

Jesus, qualificada nos autos, mediante compromisso legal, nos termos do 

artigo 755, inciso I, do CPC; Por consequência, DECLARO EXTINTO o feito 

com resolução do mérito, com base no inciso I do art. 487 do Código de 

Processo Civil. Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser 

esta beneficiária da justiça gratuita. Sentença publicada em audiência. As 

partes desistem do prazo recursal. Em obediência ao disposto no art. 755, 

§ 3º do CPC e art. 9º, inc. III, do Código Civil, registre a presente sentença 

no registro civil das pessoas naturais desta cidade e publique-se na rede 

mundial de computadores, no sítio do Tribunal de Justiça e na plataforma 

de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 06 

(seis) meses, na imprensa local, 01 (uma) vez e no Órgão Oficial, por 03 

(três) vezes com intervalos de 10 (dez) dias e lavre-se o termo da 

curatela, que deverá ser assinado pela Curadora. Caberá ao Oficial do 

Registro Civil das Pessoas Naturais desta cidade comunicar ao registro 

das pessoas naturais do local de nascimento da interditanda, para fins de 

anotação da interdição em seu assento de nascimento (Lei 6.015/73, art. 

106, parágrafo único e § 1º do art. 107). Expeça-se o termo de curatela 

definitivo. Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 247929 Nr: 15073-68.2017.811.0055

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GLT, SL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADLT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MARIM DE 

OLIVEIRA - OAB:20003-O/MT, CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSIBERTO COSTA NEVES - 

OAB:MT 13.225

 Certifico que decorreu o prazo legal, sem que a parte autora, devidamente 

intimada à fl.71, manifestasse nos autos. Sendo assim, impulsiono os 

autos nos termos da legislação vigente e do artigo 1.206 § 4º da CNGC e 

da Ordem de Serviço nº 001/2015 – item V, “b”, impulsiono estes autos, a 

fim de intimar a parte autora, pessoalmente, bem como na pessoa de 

seu(ua) advogado(a) a dar prosseguimento ao feito, praticando o ato que 

lhe compete, no prazo de 05 (cinco) dias.

Isabelle V.Rigui

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 257667 Nr: 22932-38.2017.811.0055

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE MONICA PARO, ESPOLIO DE ALCIDES 

MATTIUZO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARLOS VELASCO, ESPOLIO DE JOÃO 

SILVESTRE NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA 

- OAB:6.848-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO 

PACIANOTTO JUNIOR - OAB:214264, CLAUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3213/MT, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - OAB:6.848-B 

OAB/MT, FLAVIO AUGUSTO VALERIO FERNANDES - OAB:209083/SP, 

MARCELA LEÃO SOARES - OAB:OAB 7304-A, PEDRO VICENTE LEON - 

OAB:2249, RAFAEL MORTARI LOTFI - OAB:236623

 Certifico que, compulsando detidamente os autos, verifica-se que a 

certidão para averbação na matrícula foi confeccionada e consta na fl. 

754, porém não há nos autos comprovante de retirada da referida 

certidão.

Sendo assim, em cumprimento a decisão de fl. 124, intimo a parte autora, 

para que no prazo de 5 (cinco) dias, informe se promoveu a averbação, 

bem como para informar os dados da "ação contenciosa" proposta a fim 

de receber o crédito, com o objeto de promover a averbação da matrícula.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 290556 Nr: 17444-68.2018.811.0055

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Remoção e Dispensa->Procedimentos 

E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o  V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA PATRICIA PASQUALLI - 

OAB:10.633 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:10 (DEZ)

Nome do(a,s) Intimando(a,s):TERCEIROS E INTERESSADOS

Nome e cargo do digitador:Márcia Adriana Padilha - Técnica Judiciário

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença:Dispositivo Posto isso, e em consonância com o parecer 

ministerial JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela requerente Nelci 

Pereira da Silva, nomeando como curadora do interditado Edivaldo Pereira 

da Silva, mediante compromisso legal, nos termos do artigo 755, inciso I do 

Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Ciência ao 

Ministério Público. Determino seja lavrado o respectivo termo de 

compromisso, ficando autorizada a realizar os atos necessários para gerir 

e administrar os bens do interditado, ficando ainda, a curadora nomeada 

fiel depositária dos valores recebidos e também obrigada à prestação de 

contas quando instado para tanto. Custas pela parte requerente, contudo, 

anotando ser esta beneficiária da assistência judiciária gratuita. Após o 

decurso do prazo recursal, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 138913 Nr: 9359-40.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: HTP, MITD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMARA FAVETTI SASSAKI - 

OAB:OAB/MT 23.855

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo a autora na pessoa da sua advogada, para que, no 

prazo de 5 (cinco) dias manifeste acerca da juntada fls. 115/130.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 332500 Nr: 1714-46.2020.811.0055

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DVSF, APSFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO VITOR LIMA RIBEIRO - 

OAB:23.3871-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista o acordo entabulado entre as partes nos autos Código nº 

309987, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Custas pela parte exequente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

da justiça gratuita.

Publique-se. Cumpra-se.

Ciência ao Ministério Público.

Arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 332501 Nr: 1716-16.2020.811.0055

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DVSF, APSFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO VITOR LIMA RIBEIRO - 

OAB:23.3871-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista o acordo entabulado entre as partes nos autos Código nº 

309987, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Custas pela parte exequente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

da justiça gratuita.

Publique-se. Cumpra-se.

Ciência ao Ministério Público.

Arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101676 Nr: 581-86.2008.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MHCR, MGCDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DHRDS, MDR, TRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE FERREIRA DA SILVA - 

OAB:22539/O-MT, MARY ANGELA FELICISSIMO - OAB:22829/O, 

NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS ALVES FERRO - OAB: 

OAB/MT 11.838, MARLI GUARNIERI DE LIMA - OAB:11865, VÁLTER 

FÁBIO DE OLIVEIRA - OAB:7227-B/MT

 Certifico, em cumprimento a decisão de fls. 104, que designo o dia 

15/05/2020 às 14h, para audiência de mediação e conciliação que se 

realizará na Sala de Audiência do CEJUSC – Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos, situada na Av. Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no 

Edifício do Fórum, na cidade de Tangará da Serra/MT.

Juliana Suzi Labadessa

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 333027 Nr: 2038-36.2020.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMDSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ONESIO ANTONIO DE SOUZA - 

OAB:19867/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a decisão de fls. 20/21, que designo o dia 

27/04/2020 às 13h, para audiência de mediação e conciliação que se 

realizará na Sala de Audiência do CEJUSC – Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos, situada na Av. Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no 

Edifício do Fórum, na cidade de Tangará da Serra/MT.

Juliana Suzi Labadessa

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 222425 Nr: 12019-31.2016.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDCRB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGNA KATIA SILVA SANCHES 

- OAB:10.638/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que compulsando os autos, verificou-se no sistema Apolo, que o 

autor(a), efetuou carga dos autos na data de 14/08/2019, ocorrendo a 

devolução do feito somente em 03/02/2020, sem nenhuma manifestação, 

tendo em vista o lapso temporal acerca do decurso do prazo de 60 dias, 

assim sendo, faço a intimação do(a) autor(a), para que possa 

manifestar-se, dando integral cumprimento ao despacho de fls. 84, no 

prazo já estabelecido, referente ao respectivo feito.

Márcia Adriana Padilha

Técnica Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 257434 Nr: 22643-08.2017.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HUMBERTO LUIZ DA SILVA, ROSENTAL LUIZ DA 

SILVA, DORIVAL LUIZ DA SILVA, JOSIAS ROSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ANTONIA ROSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAN CARVALHO DE SOUZA 

PEREIRA - OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, faço a intimação do(a) inventariante, para que 

possa dar integral cumprimento ao despacho de fls. 67, referente ao 

respectivo feito.

Márcia Adriana Padilha

Técnica Judiciário

3ª Vara Cível

Expediente

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 220504 Nr: 10465-61.2016.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISVANIL SILVA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS
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Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ISVANIL SILVA BARBOSA, Cpf: 

93801920100, natural de Acorizal-MT, solteiro(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte ré, acima qualificada, atualmente em local 

incerto e não sabido para cumprir a obrigação exigida pela parte autora, 

consistente no pagamento do débito no valor de R$ 33.686,82 (Trinta e 

tres mil e seiscentos e oitenta e seis reais e oitenta e dois centavos) 

especificado na petição inicial em resumo abaixo, acrescido do pagamento 

dos honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) sobre o valor da 

causa, no prazo de 15 (quinze) dias, contados do dia útil seguinte ao 

prazo final do edital (art. 231, IV, CPC/2015), sob pena de constituir-se de 

pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer 

formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os 

embargos previstos no art. 702 do CPC/2015. CIENTE a parte citada que, 

no caso de integral pagamento no prazo estipulado (15 dias), ficará 

isento(a) do pagamento de custas processuais (art. 701, § 1º, CPC/2015) 

ou, no mesmo prazo, reconhecendo a quantia devida e comprovando o 

depósito de 30% (trinta por cento) do seu valor, acrescido de custas e 

honorários de advogado, poderá requerer o pagamento do restante em até 

6 (seis) parcelas mensais, com correção monetária e juros de 1% (um por 

cento) ao mês.

Resumo da Inicial: Em 05 de fevereiro de 2004, o requerido emitiu junto ao 

Banco do Brasil, Nota de Crédito Rural nº 21/22160-X, no valor de 

R$14.999,96 9quatorze mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa 

e seis centavos), com vencimento final para 20 de janeiro de 2013. Ocorre 

que o requerido deixou de efetuar os pagamentos devidos referentes ao 

aludido contrato, sendo que o valor atualizado da dívida até junho de 2016 

perfaz o montante de R$ 33.686,82, conforme demonstra a planilha de 

cálculo anexa à presença peça, a qual contêm meemória discriminada e 

atualizada dos débitos de acordo com as cláusulas contratuais. Não 

obstante o débito decorrente dos saldos devedores, também são devidos 

ao requerente os encargos pactuados e de inadimplemento previstos no 

referido contrato. Nessa medida, esgotados todos os meios suasórios 

para a obtenção do seu crédito sem sucesso.

Despacho/Decisão: Autos nº: 220504.Vistos,Compulsando os autos, 

verifico que as várias tentativas de citação da parte Requerida restaram 

infrutíferas ( fls.44, 51), mesmo após expedição de carta precatória de fls. 

56 e busca de seu endereço junto ao sistema INFOJUD de fls. 78/79, tendo 

sido tentada a citação em todos os endereços encontrados.Desse modo, 

entendo que já restaram esgotadas as tentativas de citação pessoal da 

Requerida, razão pela qual determino sua citação por edital, pelo prazo de 

30 dias, advertindo-a que caso seja revel, ser-lhe-á nomeado curador 

especial, sendo que desde já nomeio a Defensoria Pública para 

tanto.Tendo em vista que, pelo momento, não existem os sítios eletrônicos 

mencionados no art. 257, II, do Código de Processo Civil, determino a 

publicação do edital de citação em jornal local de ampla circulação, com 

fundamento no parágrafo único do mesmo dispositivo legal.Às 

providências.Tangará da Serra- MT, 04 de fevereiro de 2020.Anderson 

Gomes JunqueiraJuiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 

257, IV, CPC/2015)

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marlene Dias Soares da 

Silva, digitei.

Tangará da Serra, 06 de março de 2020

Barbara Graziela Ventura Furlan Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55780 Nr: 5322-43.2006.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DONIZETH GONÇALVES ME, MARIA 

DONIZETH GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEANNE KARLA RIBEIRO - 

OAB:8367/MT, MARCELO AUGUSTO BORGES - OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARIA DONIZETH GONÇALVES ME, 

CNPJ: 04228131000181 e atualmente em local incerto e não sabido MARIA 

DONIZETH GONÇALVES, Cpf: 87244853149, Rg: 10145320. atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO da parte executada, para que efetue o pagamento 

do débito atualizado no valor de R$ 875.601.104,95 (oitocentos e setenta e 

cinco milhões, seiscentos e um mil, cento e quatro reais e noventa e cinco 

centavos), mais acréscimos legais, no prazo de 15 (quinze) dias. sob 

pena de aplicação de multa, nos termos da decisão abaixo transcrita.

Despacho/Decisão: “Vistos etc. Trata-se de ação monitória proposta por 

Banco da Amazônia S/A em face de Maria Donizete Gonçalves ME e Maria 

Donizete Gonçalves. Primeiramente, insta ressaltar que os presentes 

autos vieram redistribuídos pela Segunda Vara Cível desta Comarca. Pois 

bem, compulsando detidamente os autos, verifica-se que a inicial foi 

recebida às fls. 126, oportunidade em que determinou-se a expedição de 

mandado monitório com prazo de 15 (quinze) dias, oportunidade em que 

consignou-se que em igual prazo, a parte requerida, poderia opor 

embargos, sendo que não havendo o pagamento nem tampouco a 

oposição de embargos, constituir-se-ia de pleno direito o título executivo 

judicial. Devidamente citadas (fls. 131), as requeridas deixaram 

transcorrer in albis o prazo supra delineado, sendo que em razão disso, o 

demandante peticionou às fls. 137/138, requerendo que as demandadas 

fossem intimadas nos termos do artigo 475-J do CPC. Sobreveio decisão 

em 15 de maio de 2007, oportunidade em que converteu-se o mandado 

inicial em mandado executivo, bem como determinou-se a intimação da 

parte executada para efetuar o pagamento em 03 (três) dias, nos termos 

do artigo 652 e seguintes do Código de Processo Civil. O presente feito foi 

redistribuído para este Juízo em 24 de agosto de 2007, conforme 

depreende-se da certidão de fls. 150, sendo certo que na data de 25 de 

janeiro de 2008, aportou aos autos mandado executivo devidamente 

cumprido. Consta certidão de fls. 155 atestando a citação da parte ré, bem 

como sua inércia. Vieram os autos conclusos. É breve relatório. 

Fundamento. Decido. Segundo o principio da lei processual no tempo, esta 

atinge o processo no estado em que se encontra. Ocorre que, o artigo 

1.102-C foi alterado pela Lei 11.232 de 24 de dezembro de 2005, em vigor 

a partir de 24 de junho de 2006, o qual passou a conter a seguinte 

redação: Art. 1.102-C. No prazo previsto no art. 1.102-B, poderá o réu 

oferecer embargos, que suspenderão a eficácia do mandado inicial. Se os 

embargos não forem opostos, constituir-se-á, de pleno direito, o título 

executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em mandado 

executivo e prosseguindo-se na forma do Livro I, Título VIII, Capítulo X, 

desta Lei. Ocorre que, o Livro I, Título VIII, Capítulo X do CPC dispõe sobre 

o cumprimento de sentença, o qual está contido nos artigos 475-I a 475-R 

do aludido diploma legal. Destarte, considerando que na data da 

conversão do mandado inicial em mandado executivo (15 de maio de 

2007) a Lei 11232/2005 já se encontrava em vigor, o rito a ser aplicado no 

presente feito é o pertinente ao cumprimento de sentença e não o 

referente à execução por quantia certa, conforme ocorreu in casu. Ante o 

exposto, CHAMO O FEITO A ORDEM, declarando nulos os atos 

processuais realizados após o pedido da parte autora de conversão do 

mandado inicial em mandado executivo, ou seja, os pertinentes às fls. 

140/155. Sendo assim, não cumprido o mandado e não oferecidos 

embargos, constitui-se, ex vi legis, o título executivo judicial. Convertido, 

também ex vi legis, o mandado inicial em mandado executivo (art. 1.102, c, 

2ª parte do CPC), prossiga-se, nos termos do art. 475-I e seguintes, do 

CPC, expedindo-se mandado de intimação do requerido para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento do débito mencionado nas fls. 

139, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 475-J, caput, do 

Código de Processo Civil. Intimem-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 25 de agosto de 2008. Jamilson Haddad 

Campos – Juiz de Direito.”

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marlene Dias Soares da 

Silva, digitei.

Tangará da Serra, 27 de janeiro de 2020

Regiane Gomes de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118281 Nr: 8281-79.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADALBERTO FERREIRA MENDES, ELIANA DOS 

SANTOS MENDES, JOSÉ CARLOS MENDES, CARLOS ROBERTO MENDES, 

NEUSA RAMOS MENDES, MARIA ALICE AGUIAR MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:9.975-A OAB/MT, VINÍCIUS BARNES - OAB:56242/oab-RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO BORGES DE MOURA - 

OAB:OAB/MT 9.124, DENNER MEDEIROS DE MOURA - OAB:14142/MT, 

Silvanete Medeiros de Moura - OAB:12381

 Certifico que intimo a parte executada para efetuar o pagamento dos 

emolumentos devidos ao Cartório do 1º Ofício de São José do Rio Claro, 

em decorrência da baixa da Av. 02 da matrícula nº. 10.793, nos moldes 

solicitados no ofício de fl. 262, no prazo de 05 (cinco) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 329935 Nr: 26223-75.2019.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ADEMIR FILIPPIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5.835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento do importe de R$ 367,40 (trezentos e sessenta e 

sete reais e quarenta centavos), referente à complementação de diligência 

solicitada pelo oficial de justiça GISLIANE PEREIRA ALEXANDRE, mediante 

guia a ser emitida junto ao site do Tribunal de Justiça, cujo link segue 

adiante: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 334117 Nr: 2768-47.2020.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATHAN ARAUJO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de citação, intimo a 

parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento de 

duas diligências ao oficial de justiça, no bairro Jardim São Domingos, a ser 

depositada em guia própria a ser expedida no site do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no campo "emissão de guias on line", 

"emissão de guia de diligência", juntando o comprovante nos autos.

Marlene Dias S. da Silva

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 220504 Nr: 10465-61.2016.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISVANIL SILVA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, afixei o edital de fl. 104 no átrio do fórum, 

conforme prescreve o art. 257 do CPC.

Certifico que, em cumprimento à determinação de fl. 102, intimo a autora 

para retirar uma via do edital expedido em fl. 104 e publicá-lo em jornal 

local de ampla circulação, conforme preconiza o parágrafo único do art. 

257 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 265035 Nr: 28452-76.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO COELHO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES 

TEIXEIRA ALVES - OAB:23380 MT/O, LUIZ ANTONIO BRASIL 

FERNANDES - OAB:20.629/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cetifico que, haja vista o teor da decisão proferida nos autos da Ação 

Civil Pública n.º 0800224-44.2013.8.01.0001, que tramitou na 2.ª Vara Cível 

da Comarca de Rio Branco-AC, conforme cópia a seguir, intimo o 

requerente para se manifestar, no prazo de 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 270581 Nr: 1634-53.2018.811.0055

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANÍSIO FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELI DE FATIMA PLETSCH 

VILELA - OAB:16.261 - MT, KESSILA RODRIGUES LOPES - 

OAB:19952-O, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cetifico que, haja vista o teor da decisão proferida nos autos da Ação 

Civil Pública n.º 0800224-44.2013.8.01.0001, que tramitou na 2.ª Vara Cível 

da Comarca de Rio Branco-AC, conforme cópia a seguir, intimo o 

requerente para se manifestar, no prazo de 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 283617 Nr: 11971-04.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCONE BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento do importe de R$ 1.469,60 (mil, quatrocentos e 

sessenta e nove reais e sessenta centavos), referente à complementação 

de diligência solicitada pelo oficial de justiça ANA CAROLINA MOGGI 

SOARES, mediante guia a ser emitida junto ao site do Tribunal de Justiça, 

c u j o  l i n k  s e g u e  a d i a n t e : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 140581 Nr: 11155-66.2011.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON PASQUALLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8689/MT, JEANNE KARLA RIBEIRO - OAB:8367/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIANE RAMALHO 

PANNEBECKER - OAB: MT 9189, PAULA PATRICIA PASQUALLI - 

OAB:10.633 OAB/MT

 Certifico que, intimo a parte exequente, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

se manifestar sobre a certidão de fl. 461, a seguir transcrita: Certifico que, 

em 06/03/2020, decorreu o prazo para a parte executada se manifestar 

sobre a petição de fl. 458, apesar de intimado via DJE à fl. 460.

Marlene Dias S. da Silva
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TécnicaJudiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 58826 Nr: 479-98.2007.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO DEMETRIO FACCIO, LARIETE 

TEREZINHA MATTJIE, GRAOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO AGRICOLA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8689/MT, JEANNE KARLA RIBEIRO - OAB:8367/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISMAR SANCHES 

LOPES - OAB:1708-B/MT

 Autos nº: 58826.

 Vistos,

Haja vista a certidão de fls. 300, intimem-se as partes para, no prazo de 

15 (quinze) dias, requerer o que entender de direito, conforme 

determinado às fls. 297.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 06 de março de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 119772 Nr: 9651-93.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RURAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON FERREIRA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ONEIDA NAVES RIBEIRO - 

OAB:5697-B/MT, VANDER JOSÉ DA SILVA RIBEIRO - OAB:6160-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OPSON LUISANDRO PULGA 

BAIOTO - OAB:11133-O/MT

 Autos nº: 119772.

 Vistos,

Compulsando os autos, verifico que este encontra-se suspenso desde 

2016.

Desse modo, intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

requerer o que entender de direito.

 Não havendo manifestação e certificado o decurso de prazo para tanto, 

arquivem-se os autos, procedendo-se as baixas e anotações 

necessárias.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 06 de março de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 7348 Nr: 2024-24.1998.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRIBUNA DE TANGARÁ, ANTONIO RAMÃO 

OCAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISMAR SANCHES 

LOPES - OAB:1708-B/MT

 Autos n.º 7348.

Vistos,

Conforme o decurso do prazo, cumpra-se o disposto no final do despacho 

de fls. 1610.

Decorrido o prazo sem manifestação, voltem-me os autos conclusos.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 09 de março de 2020.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 9464 Nr: 2112-28.1999.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRIO BRAZ BRUN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILDA DE FÁTIMA BARRETO PARENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Carlos Hidalgo Thomé - 

OAB:4193-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MUNIK MAYARA DA SILVA 

SOUZA - OAB:25.175/MT

 Autos nº: 9464.

 Vistos,

 Diante da certidão de fls. 670, deverá o feito ser suspenso até a 

ultimação do inventário, conforme já determinado ao final das fls. 662/664.

Desse modo, determino a suspensão da presente ação pelo prazo de 180 

(cento e oitenta) dias.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 09 de março de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 132739 Nr: 2622-21.2011.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ido Egon Driemeyer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEOVANI LUIZ MUNARI 

LOTHAMMER - OAB:14554/MT, MARCELO DORÁCIO MENDES - 

OAB:SP 136.709, MAURÍCIO DORÁCIO MENDES - OAB:SP 133.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 Certifico que, tendo decorrido em 10/12/2019, o prazo para o exequente 

apresentar a liquidação de sentença, intimo-o para manifestar-se, em 

termos de prosseguimento, no prazo de 05 (cinco) dias.

Marina M. Ribeiro

Téc. Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 137308 Nr: 7642-90.2011.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. ALVES PROENÇA-ME, ANDERSON ALVES 

PROENÇA, LEONICE PEREIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6189/MT, RENATA MACHADO BORGES - OAB:14079 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT, MATHEUS GHISI - OAB: 20.697/MT

 Certifico que, nesta data, afixei o edital de fl. 254 no átrio do fórum, 

conforme prescreve o art. 257 do CPC.

Certifico que, em cumprimento à determinação de fl. 252, intimo o 

exequente para retirar uma via do edital expedido em fl. 254 e publicá-lo 

em jornal local de ampla circulação, conforme preconiza o parágrafo único 

do art. 257 do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 314699 Nr: 14462-47.2019.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MESSER GASES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H. M. C. HOSPITAL E MATERNIDADE CLINICA 

DA CRIANÇA LTDA, JOSÉ CARLOS DE ANIBALLI, LUSANDIRA LAMENHA 

CAVALCANTE DI ANNIBALLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ GUSTAVO ROCHA 

OLIVEIRA ROCHOLI - OAB:41451

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ledi Figueiredo Bridi - 
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OAB:9413, LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619/MT

 Certifico que, em cumprimento ao despacho de fl. 55, intimo a parte 

executada para manifestar-se acerca do bloqueio efetuado em fls. 56//57, 

no prazo de 5 dias.

 Ademais, considerando que juntamente com a petição de fl. 60 não veio o 

instrumento de mandato mencionado, intimo a parte executada para que o 

tragam (procuração), regularizando a sua capacidade postulatória, 

também no prazo de 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 330181 Nr: 26439-36.2019.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL JUNIOR MALAQUIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEREAL NORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE 

GRAOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUCELI DE FATIMA PLETSCH 

VILELA - OAB:16.261 - MT, KESSILA RODRIGUES LOPES - 

OAB:19952-O, RODRIGO SOARES NUNES DA COSTA - OAB:24324-MT, 

WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 Certifico que, diante da interposição da exceção de pré-executividade em 

fls. 71/82, nos termos do Provimento 56/07/CGJ, item 26.61.8, intimo o 

credor para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 255776 Nr: 21256-55.2017.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAUER LOPES WILLIAM & ASSOCIADOS S/C

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA VALE 

DO SEPOTUBA LTDA COOMIVALE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSA TAVARES LOPES - 

OAB:52148

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 Certifico que, haja vista a petição da executada em fls. 197/220, intimo a 

exequente para se manifestar, no prazo de 5 dias.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000930-52.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ GOMES FERREIRA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEMARIO SECCO OAB - RO0000724A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUBENS JOSE LUCAS (DEPRECADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

TANGARÁ DA SERRA PROCESSO Nº 1000930-52.2020.8.11.0055 Vistos. 

Trata-se de Carta Precatória encaminhada a este Juízo visando cumprir 

atos nesta Comarca. De início ressalto que não havendo a presença da 

Fazenda Pública em nenhum dos polos do feito originário, a presente 

missiva não deve tramitar perante este Juízo da Fazenda Pública. Por fim, 

deve o Juízo originário remeter a presente missiva ao juízo competente, 

seja por malote digital nos termos do art. 141 §3º da CNGC[i]; seja via PJE 

nos termos da Portaria CGJ n. 142[ii], conforme o caso. Por conseguinte, 

devolva-se a presente missiva com as nossas homenagens. Cumpra-se. 

Tangará da Serra, 12 de março de 2020 FRANCISCO NEY GAIVA Juiz de 

Direito [i] § 3º As cartas precatórias entre comarcas e varas do Estado, 

inclusive de origem de outros Estados deverão ser encaminhadas e 

devolvidas/recebidas por meio do Sistema Malote Digital. [ii] Art. 2º Salvo 

os casos em que a natureza do ato processual exija a intervenção do 

juízo deprecado, os mandados judiciais deverão ser expedidos pelo juízo 

de origem e encaminhados à central de mandados da comarca na qual 

deverá ser cumprido o ato judicial, dispensando-se distribuição de carta 

precatória, bem como despacho do juiz da comarca-destino.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000871-64.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI OAB - MT15877/O-O (ADVOGADO(A))

JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI OAB - 021.723.041-58 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CAMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

TANGARÁ DA SERRA DECISÃO Processo: 1000871-64.2020.8.11.0055. 

REPRESENTANTE: JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI IMPETRADO: 

CAMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA Vistos. Cuida-se de 

mandado de segurança impetrado por JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI 

contra alegado ato tido por ilegal e abusivo praticado por RONALDO 

QUINTÃO, Presidente da Câmara Municipal de Tangará da Serra/MT. 

Sustenta o impetrante que no dia 26/02/2020 protocolou junto à Câmara de 

Vereadores, uma Denúncia por Crime de Responsabilidade em face do 

Prefeito Municipal Sr. Fábio Diniz Junqueira. Aduz o impetrante que sua 

denúncia atende as formalidades para o protocolo do referido pedido, 

previstos no art. 49-A, inciso I da Lei orgânica municipal. Não obstante, o 

impetrado, na qualidade de Presidente da Câmara Municipal, encaminhou o 

Ofício de nº 044/CM/2020 de 28/02/2020, alegando que a denúncia 

protocolizada não atendia os requisitos legais. Entende o impetrante que 

referida conduta viola o princípio da legalidade. Alega que referido ofício 

tem o intuito de tumultuar, procrastinar e descredibilizar a denúncia para 

com a opinião pública. O impetrante afirma que a atitude do Presidente da 

Câmara, ao não dar o prosseguimento regimental, feriu o que prevê a 

legislação sobre o assunto, mormente o art. 5º, II do Decreto lei nº 201/67, 

violando o princípio da legalidade. Para o impetrante, a atitude do 

Presidente da Câmara no sentido de que deve o denunciante produzir as 

provas, para somente depois colocar em votação a denúncia, descumpre 

a legislação e inclusive importaria em ato de improbidade administrativa. Em 

sede de antecipação dos efeitos da tutela, o impetrante pleiteia que seja 

ordenado o devido prosseguimento da Denúncia em face do prefeito 

municipal, protocolado sob o nº 34/2020, conforme prescreve o art. 49-A, 

inciso I da Lei Orgânica do Município e do art. 5º inciso I do Decreto Lei 

201/67 e demais legislações aplicadas à espécie. Afirma que estão 

presentes os requisitos legais da verossimilhança das alegações e do 

perigo da demora. É o relatório. Decido. Inicialmente, ressalto que com 

base unicamente na documentação que acompanha o feito, 

aparentemente, não seria o caso de deferimento da gratuidade da justiça, 

tendo em vista que p impetrante recebe salário líquido acima de cinco mil 

reais mensais. Todavia, a Constituição deste Estado prevê referida 

gratuidade em seu art. 10º, inciso XXII. Inicialmente ressalto que o 

mandado de segurança é a via adequada para atacar o ato impugnado, 

sendo certo que a referida ação está atualmente regulamentada pela Lei 

nº 12.016/09, a qual prevê o seguinte no artigo 1º: Art. 1º - Conceder-se-á 

mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado 

por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com 

abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou 

houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que 

categoria for e sejam quais forem as funções que exerça [...] Como 

qualquer outra ação, deve o mandado de segurança preencher os 

pressupostos processuais e as condições da ação, havendo, no caso do 

writ, porém, uma condição específica, qual seja, o direito líquido e certo. 

Por direito líquido e certo deve ser entendido o direito cuja existência e 

delimitação são claras e passíveis de demonstração documental. A 

concessão de liminar em mandado de segurança reclama a presença 

cumulativa dos requisitos da relevância da fundamentação e da 

possibilidade de ineficácia da medida, resultante do ato impugnado, caso 

seja indeferida (Lei 12.016 /2009, art. 7º, III), de maneira que a inexistência 

de qualquer dos pressupostos a inviabiliza. Feitas essas considerações, 

passo a analisar os argumentos e documentos atrelados na petição inicial: 

O artigo 4º da Lei Complementar nº 201/67 e art. 84 da Lei Orgânica do 

Município possuem redação idêntica e definem quais as infrações 

político-administrativas dos Prefeitos Municipais são sujeitas ao julgamento 

pela Câmara dos Vereadores e sancionadas com cassação do mandado: I 

- Impedir o funcionamento regular da Câmara; II - Impedir o exame de livros, 

folhas de pagamento e demais documentos que devam constar dos 
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arquivos da Prefeitura, bem como a verificação de obras e serviços 

municipais, por comissão de investigação da Câmara ou auditoria, 

regularmente instituída; III - Desatender, sem motivo justo, as convocações 

ou os pedidos de informações da Câmara, quando feitos a tempo e em 

forma regular; IV - Retardar a publicação ou deixar de publicar as leis e 

atos sujeitos a essa formalidade; V - Deixar de apresentar à Câmara, no 

devido tempo, e em forma regular, a proposta orçamentária; VI - 

Descumprir o orçamento aprovado para o exercício financeiro; VII - 

Praticar, contra expressa disposição de lei, ato de sua competência ou 

omitir-se na sua prática; VIII - Omitir-se ou negligenciar na defesa de bens, 

rendas, direitos ou interesses do Município sujeito à administração da 

Prefeitura; IX - Ausentar-se do Município, por tempo superior ao permitido 

em lei, ou afastar-se da Prefeitura, sem autorização da Câmara dos 

Vereadores; X - Proceder de modo incompatível com a dignidade e o 

decoro do cargo. Já o art. 5º do mesmo decreto aduz que, o processo 

para cassação do mandato do Prefeito pela Câmara por infrações 

definidas no artigo anterior, deve ser precedido de denúncia escrita que 

contenha a exposição dos fatos e a indicação das provas. Mesma 

redação prevista no inciso I do artigo 49-A da Lei Orgânica do Município. 

Pois bem, sem adentrar ao mérito da denúncia, analisando-a da forma 

como protocolizada, percebo que ali foram relacionados diversos 

processos que apuram a prática de atos de Improbidade Administrativa 

por parte do Sr. Prefeito Municipal, alguns dos quais apuram ocorrência de 

prejuízos ao erário; denuncia-se ainda suposta perseguição a um servidor 

público (supostamente em razão de divergências políticas), bem como 

perseguição a motoristas de aplicativos. Vejamos que referida denúncia 

não individualiza em qual das hipóteses de infração político-administrativa 

se baseia seu pedido, condição para que sua denúncia seja passível de 

julgamento pela Câmara de Vereadores e apta à cassação do mandato do 

prefeito; hipóteses que se encontram previstas no já mencionado artigo 4º 

da Lei Complementar nº 201/67 e art. 84 da Lei Orgânica do Município. 

Segundo a atual jurisprudência, a competência do Presidente da Câmara 

Vereadores para recebimento, ou não, de denúncia no processo de 

impeachment não se restringe a uma admissão meramente burocrática, 

cabendo-lhes, inclusive, a faculdade de rejeitá-la, de plano, acaso 

entendam ser patentemente inepta ou despida de justa causa. Neste 

sentido: Agravo de instrumento tirado de decisão que, nos autos de 

mandado de segurança, indeferiu o pedido liminar que almeja a leitura de 

denúncia de "impeachment", formulada em face de Prefeito Municipal, no 

plenário da Câmara de Vereadores - Rito de "impeachment" no âmbito 

Municipal deve ter como paradigma as decisões do STF sobre a matéria - 

Necessidade de análise de justa causa da denúncia formulada pelo 

Presidente da Câmara Municipal, antes da leitura prevista no art. 5 e ss do 

Decreto-Lei 201/67 - Precedentes do STF - Decisão mantida - Recurso 

i m p r o v i d o .  ( T J - S P  -  A I :  2 2 6 2 5 8 2 9 6 2 0 1 5 8 2 6 0 0 0 0  S P 

2262582-96.2015.8.26.0000, Relator: Marrey Uint, Data de Julgamento: 

29/03/2016, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/04/2016) 

O processo político-administrativo de cassação do mandato de prefeito é 

ato complexo, cujo caráter eminentemente punitivo demanda observância 

estrita das formalidades previstas no Decreto-Lei nº 201 /67, "se outro 

não fora estabelecido em legislação pelo Estado respectivo" (art. 5º , do 

DL nº 201 /67), inclusive como condição de sua validade. Se constatada a 

presença de irregularidades no procedimento político-administrativo a ser 

instaurado para apuração de possíveis infrações cometidas pelo Prefeito, 

faz-se necessária a sua regularização, motivo pelo qual entendo que não 

se encontra presente, ao menos por ora, o direito líquido e certo do 

impetrante e alegada presença de abuso de poder por parte do impetrado, 

necessários para o deferimento da liminar para que seja instaurado de 

plano a leitura da denúncia em plenário. De outro lado temos que muitas 

das ações indicadas pelo impetrante em sua denúncia sequer são fatos 

novos, de forma que o alegado perigo da demora em querer instaurar o 

processo de cassação não se faz presente. Portanto, reputo necessário 

para a melhor análise do pleito, informações efetivas quanto ao ato 

impugnado. Portanto, em sede de juízo provisório, não vislumbro a 

probabilidade do direto da impetrante, razão pela qual INDEFIRO a medida 

liminar pleiteada. Notifique-se a autoridade impetrada para que além de 

prestar informações, apresente no mesmo prazo a documentação que 

entender pertinente. Por fim, com fundamento no inciso II do artigo 7º da 

Lei nº 12.016/09, determino que seja intimado o órgão de representação 

judicial da pessoa jurídica à qual a autoridade coatara está integrada, para 

que também apresente a documentação solicitada e para que, querendo, 

ingresse no feito, o que deverá ser feito no prazo de 10 (dez) dias. 

Decorrido o prazo para que a autoridade coatora preste as informações, 

dê-se vista ao Ministério Público para manifestação em 10 (dez) dias. 

Após, voltem-me os autos conclusos para deliberação. Cumpra-se 

prioritariamente, nos termos do §4º do artigo 7º da Lei nº 12.016/09. Às 

providências. Tangará da Serra, 12 de março de 2020. Francisco Ney 

Gaíva Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000829-15.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DERZE DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA DO NASCIMENTO SANTOS OAB - MT13900-O 

(ADVOGADO(A))

MAIKE FERREIRA DOS ANJOS OAB - MT26101/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

TANGARÁ DA SERRA PROCESSO Nº 1000829-15.2020.8.11.0055 

VISTOS Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 

12.153/2009; sendo este juízo incompetente para o seu processamento 

ante a competência ABSOLUTA do Juizado Especial da Fazenda Pública. 

No caso, o valor da ação não atinge o montante de 60 (sessenta) salários 

mínimos e nem se enquadra nas exceções acima referidas. Assim, declino 

da competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Pública desta comarca. Parte autora intimada via DJE. Às baixas 

e anotações devidas. Cumpra-se. Tangará da Serra, 13 de março de 2020 

FRANCISCO NEY GAIVA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000877-71.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO TUIM DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO RODRIGUES GUILHERME OAB - MT6763-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARA DA SERRA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

TANGARÁ DA SERRA DESPACHO Processo: 1000877-71.2020.8.11.0055. 

AUTOR(A): ANTONIO TUIM DE ALMEIDA REU: MUNICÍPIO DE TANGARA DA 

SERRA Vistos... Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por Antonio Tuim de 

Almeida em face do Município de Tangará da Serra, visando alterar a 

forma de atualização de dívida tributária. Conforme informação gerada 

automaticamente pelo sistema PJE, não houve a comprovação do 

recolhimento das custas processuais, bem como não há pedido de 

gratuidade da Justiça. Ressalto de antemão que, embora o art. 4º da Lei 

1.060/50 preconize que basta a declaração da parte de que é 

hipossuficiente; o Juiz não está adstrito a esta postulação. Pode o Juiz 

indeferir o pedido caso nos autos se constate situação adversa da 

declarada, além de ser dado perquirir sobre as condições 

econômico-financeiras do requerente se não estiver representada pela 

Defensoria Pública; situação em que aplicável o dispositivo constitucional 

(gratuidade judiciária a quem comprovadamente demonstrar). Conforme 

informação constante do processo, o autor é titular do 1º Tabelionato de 

notas, protestos e registros públicos desta cidade e não houve juntou 

sequer declaração de hipossuficiência. Feita essas considerações, 

INDEFIRO desde já eventual pedido de assistência judiciária gratuita. 

Sendo assim, necessário que o autor emende a inicial, juntando 

documentos que comprovem o pagamento das custas processuais, em 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da mesma. Decorrido o prazo, 

com ou sem emenda, tornem os autos conclusos para análise da liminar ou 

extinção da ação nos termos do art. 485, I do CPC, conforme o caso. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Tangará da Serra, 13 de 

março de 2020. Francisco Ney Gaíva Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0002589-97.2019.4.01.3600

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA AUGUSTINHO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 0002589-97.2019.4.01.3600. 

AUTOR(A): JOSEFA AUGUSTINHO DA SILVA REU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Cuida-se de Ação Previdenciária 

para Concessão de Auxílio Acidente ajuizada por Josefa Augustinho da 

Silva em face do INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, ambos 

qualificados nos autos. A autora informa na Inicial que sofreu um acidente 

na época em que trabalhava, e gozou de auxílio acidente de 27/09/2017 a 

06/11/2014, conforme NIB nº 620.200.092-2. Alega a parte autora que 

mesmo após a cessação do benefício, ainda permaneceu com sequelas 

decorrentes do acidente, o que causou redução considerável da sua 

capacidade laborativa e lhe impede de conduzir normalmente as atividades 

rotineiras que antes exercia. Aduz que em perícia realizada pelo INSS à 

época e os laudos médicos acostados ao feito, comprovariam a existência 

de sequelas definitivas, oriundas do acidente sofrido pela autora. Assim 

sendo, pleiteia a concessão do auxílio-acidente, negado na via 

administrativa. O feito inicial ajuizado perante o Juizado Especial Federal 

de Cuiabá, foi remetido à Unidade Avançada de Atendimento da Justiça 

Federal nesta cidade, local de residência da autora. INSS contestou a 

ação, impugnando as alegações da parte autora. Após foi realizada 

perícia perante aquele Juízo, a qual foi realizada em 04/06/2019. O perito 

concluiu que a autora encontra-se apta a retornar as atividades laborais, 

constatou pequena sequela em 4 dedo da mão esquerda, contudo sem 

redução da capacidade laboral. Intimados somente o requerido manifestou 

quanto ao laudo pericial. Após, houve o declínio de competência a este 

Juízo, em razão de tratar-se de acidente de trabalho. Vieram-me os autos 

conclusos. É o relato necessário. Fundamento e decido. Inicialmente, 

vislumbro que o parecer do profissional, como é sabido, não vincula o 

juízo, razão pela qual homologo o laudo pericial para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos. Ademais, é importante destacar que na forma do 

art. 355, inciso I, do NCPC, o feito comporta julgamento antecipado, pois, 

ainda que se trate de matéria de fato e de direito há nos autos prova 

suficiente a demonstrar o direito de pretensão no período legal exigido, de 

maneira que desnecessária a produção de outras provas em audiência. 

No que atine ao mérito, a parte requerente pretende a concessão de 

auxílio-acidente, alegando que as sequelas decorrentes de um acidente de 

percurso lhe reduziram a capacidade laboral. Inicialmente, cumpre 

salientar que a decadência não se operou, tendo em vista o ajuizamento 

da ação em tempo hábil. Ademais, a prescrição quinquenal apontada pelo 

réu incide apenas sobre as eventuais parcelas devidas, contadas 

retroativamente à data da distribuição da ação e não sobre o fundo de 

direito. Conforme dispõe o artigo 42 da Lei 8.213/91, o primeiro requisito a 

ser respeitado para a concessão do benefício previdenciário de 

aposentadoria por invalidez é a qualidade de segurado. O mesmo vale 

para o auxílio doença e auxílio acidente. No que concerne a esse requisito, 

conforme se observa dos documentos anexos ao processo, a parte 

autora manteve a qualidade de segurada até o início de sua moléstia. 

Todavia a incapacidade que alegou a autora estar acometida deveria ser 

provada firmemente, o que inegavelmente não ocorreu nos autos, visto 

que o laudo pericial atestou que não há redução da capacidade laboral da 

parte autora. Portanto, não se encontram presentes os requisitos do artigo 

86, caput e § 1º da Lei nº 8.213/91, que possui a seguinte redação: “O 

auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, 

após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer 

natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para 

o trabalho que habitualmente exercia. §1º O auxílio-acidente mensal 

corresponderá a cinquenta por cento do salário-de-benefício.” Nessas 

condições, competia a autora à comprovação dos fatos constitutivos do 

direito invocado a teor do disposto no Artigo 373, inciso I, do Código de 

Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu. Em suma: limitações 

pessoais nem sempre serão limitações para o trabalho. E é exatamente 

este o quadro delineado pelo perito. Ante o exposto, com fundamento no 

Artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido deduzido na exordial. Sem condenação em custas e verbas 

relativas à sucumbência e honorários periciais, dada à isenção contida no 

parágrafo único do Art. 129 da Lei 8.213/91. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas necessárias. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. Tangará da Serra, 13 de março de 2020. 

Francisco Ney Gaíva Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0003268-10.2013.4.01.3600

Parte(s) Polo Ativo:

MAYCON DE ALENCAR ARMANDO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 0003268-10.2013.4.01.3600. 

AUTOR: MAYCON DE ALENCAR ARMANDO REU: INSTITUTO NACIONAL 

DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS Cuida-se de Ação de Aposentadoria por 

Invalidez c/c Pedido de Antecipação da Tutela ajuizada por Maycon de 

Alencar Armando em face do INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, 

ambos qualificados nos autos. Se extrai da peça de ingresso que o Autor 

sofreu grave acidente retornando do trabalho no dia 11/02/2016, do qual 

resultou em graves sequelas (monoplegia braquial - lesão traumática de 

plexo braquial esquerdo) que lhe impedem de voltar ao trabalho, motivo 

pela qual pugna pela decretação da aposentadoria por invalidez. Desta 

feita, tendo em vista que a parte intentou pela via administrativa e esta 

restou frustrada, se socorre ao judiciário para pleitear em sede de 

antecipação da tutela pelo estabelecimento do auxílio doença, e no mérito, 

a aposentadoria por invalidez. Inicialmente o feito havia sido ajuizado 

perante a Justiça Federal, sendo a ação recebida por aquele Juízo o qual 

determinou a citação da requerida. Houve contestação e realização de 

perícia médica, a qual foi encartada ao feito. As partes manifestaram 

quanto a perícia e após, o Juízo Federal declinou a competência do feito 

em favor deste Juízo, eis que caracterizado por perícia que o acidente 

sofrido pelo autor se enquadrava como acidente percurso. Vieram-me os 

autos conclusos. É o relato necessário. Fundamento e decido. Inicialmente, 

na forma do art. 355, inciso I, do NCPC, o feito comporta julgamento 

antecipado, pois, ainda que se trate de matéria de fato e de direito há nos 

autos prova suficiente a demonstrar o direito de pretensão no período 

legal exigido, de maneira que desnecessária a produção de outras provas 

em audiência. Por conseguinte, com o fito de otimizar o andamento 

processual, HOMOLOGO o laudo pericial encartado aos autos para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos. No que atine ao mérito, o requerente 

pretende a concessão de aposentadoria por invalidez, alegando 

encontrar-se impedido de exercer sua atividade profissional. Consigna-se 

que é garantida ao segurado a percepção da aposentadoria por invalidez 

quando o segurado for considerado incapaz e insusceptível de 

reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. 

Destarte, mister a parte autora da demanda comprovar a condição de 

segurado da Previdência Social, cumprida a carência exigida e 

demonstrada a incapacidade (aposentadoria por invalidez) para o 

exercício de atividade laborativa que lhe garanta o sustento. Em relação à 

incapacidade da requerente, depreende-se do laudo judicial que foi 

conclusivo em afirmar que o autor se encontra INCAPACITADO para o 

exercício de seu labor, de forma TOTAL E PERMANENTE. A despeito, 

colaciona-se o seguinte entendimento jurisprudencial: “PREVIDENCIÁRIO. 

REMESSA OFICIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE. I. 

Caracterizada a incapacidade total e definitiva do segurado para realizar 

toda e qualquer atividade, mostra-se correta a concessão de 

aposentadoria por invalidez em seu favor.”(APELREEX 

50196521720154049999 5019652-17.2015.404.9999; Relator: Rogerio 

Favreto; Julgamento: 14/07/2015; Órgão Julgador: Quinta Turma; 

Publicação: D.E. 16/07/2015).” “AÇÃO ACIDENTÁRIA. APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ. PROCEDÊNCIA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. 

IRRESIGNAÇÃO. SEGURADA PORTADORA DE SEQUELAS DE 

TRAUMATISMO CRÂNIO-ENCEFÁLICO E ESCOLIOSE SECUNDÁRIA. 

PERITO OFICIAL QUE APONTA A INCAPACIDADE TOTAL E DEFINITIVA 

PARA A ATIVIDADE HABITUAL. ESPECIFICIDADES DO CASO. LIMITAÇÕES 

QUE APONTAM PARA A NECESSIDADE DO APOSENTAMENTO. OUTORGA 

MANTIDA. REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO VOLUNTÁRIO 

IMPROVIDOS. "A aposentadoria por invalidez é concedida ao obreiro que 

sofreu incapacidade permanente para o trabalho. Nos casos em que o 

acidente não tenha gerado incapacidade absoluta, é devida a 

aposentadoria por invalidez se a doença resultante do infortúnio acarretar 

extrema dificuldade para o exercício de qualquer atividade remunerada, 

ante a inexistência de outro benefício capaz de reparar, com a necessária 

eqüidade, o dano sofrido." (AC n. , de Tubarão, Rel. Des. Rui Fortes, j. 

20.03.2007). CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DO 

IGP-DI ATÉ JULHO DE 2006 E DO INPC DE AGOSTO A 30.06.2009. 
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APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 1ºF DA LEI N. 9.494/97, COM A 

REDAÇÃO DA LEI N. 11.960/09 INCLUSIVE ÀS AÇÕES AJUIZADAS ANTES 

DA SUA ENTRADA EM VIGOR. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO 

STF. JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS. CUSTAS PELA METADE. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DAS 

PARCELAS VENCIDAS ATÉ A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA (verbete 111 - 

STJ). (TJ-SC - AC: 598303 SC 2011.059830-3, Relator: Sérgio Roberto 

Baasch Luz, Data de Julgamento: 22/09/2011, Primeira Câmara de Direito 

Público, Data de Publicação: Apelação Cível n. , de Xaxim)” Desta feita, 

resta comprovado o requisito da incapacidade para atividade laborativa 

que lhe garanta a própria subsistência, nos termos do art. 42 e seguintes 

da Lei de Planos de Benefícios da Previdência Social, impõe-se o 

deferimento do pedido inicial. Diante do exposto, e de tudo mais que dos 

autos consta, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados na presente demanda, razão pela qual CONDENO o Requerido 

à converte o auxílio doença percebido pelo autor em Aposentadoria por 

Invalidez; consequente ao pagamento do referido benefício previdenciário 

em favor da parte autora, no valor do salário-benefício de acordo com os 

artigos 28 e 29 da Lei n.º 8.213/91, bem como o pagamento do 13º salário, 

desde o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, devendo ser 

descontados os valores pagos em sede de antecipação de tutela, até a 

data da implantação da aposentadoria, com juros a partir da citação, 

conforme Súmula 204, do STJ. Quanto às parcelas anteriores, acrescido 

ainda de correção monetária a partir de cada parcela vencida, sendo que, 

para tanto, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo da Justiça Federal, 

confirmando assim, a tutela antecipada. Outrossim, a correção monetária 

retroagirá a partir do dia seguinte ao da cessação administrativa do 

benefício incidindo sobre o débito previdenciário a partir do vencimento de 

cada prestação, devendo-se, diante do novo regramento estabelecido 

pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no 

julgamento do RE 870.947/SE, ser aplicado o IPCA-E. No tocante aos 

honorários sucumbenciais, CONDENO a Autarquia Federal ao pagamento 

dos honorários advocatícios, fixados no percentual legal mínimo, conforme 

disciplinado no artigo 85, §3º, do CPC, que recairá sobre as prestações 

vencidas até a prolação da sentença, nos termos da Súmula 111 do STJ. 

ISENTO a parte demandada ao pagamento de custas e despesas 

processuais, salvo valores despendidos pela parte autora, nos termos do 

art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96 c/c art. 3º, inciso I, da Lei Estadual 

7.603/2001. Deixo de remeter os autos ao Egrégio Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, para reexame necessário, tendo em vista que o 

valor da condenação não ultrapassará o limite previsto no artigo 496, §3º, 

inciso I do Código de Processo Civil. No mais, julgo extinto o processo, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 

Tangará da Serra, 13 de março de 2020. Francisco Ney Gaíva Juiz(a) de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 148191 Nr: 8060-91.2012.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANI DE SOUZA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente impulsiono o feito a fim de intimar a parte 

autora para se manifestar no prazo de 05 dias, requerendo o que de 

direito, sob pena de arquivamento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 291768 Nr: 18432-89.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO RAIA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENAN GUILHERME SANCHES DA 

COSTA - OAB:20.491/O-oab MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que não existem outras matérias preliminares a serem 

analisadas ou irregularidades a serem sanadas, declaro o feito saneado e 

o remeto à fase instrutória.Deste modo, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 10 de junho de 2020, às 16h00. Intimem-se as partes 

a apresentarem rol de testemunhas cuja oitiva se pretende, no prazo de 

15 (quinze) dias a contar da intimação desta decisão, sob pena de restar 

precluso tal direito, nos termos do art. 357, §4º do CPC, caso não tenha 

sido apresentado. Saliente-se que cabe ao advogado da parte informar ou 

intimar a testemunha por ele arrolada, conforme determina o art. 455 do 

CPC.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Tangará da Serra, 10 

de março de 2020.Francisco Ney GaívaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 313347 Nr: 13358-20.2019.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RINALDO SOARES CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARY ANGELA FELICISSIMO - 

OAB:22829/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que não existem outras matérias preliminares a serem 

analisadas ou irregularidades a serem sanadas, declaro o feito saneado e 

o remeto à fase instrutória.Segundo entendimento jurisprudencial, somente 

é cabível o pagamento das diferenças remuneratórias quando patente a 

habitualidade do desvio de função, não sendo suficiente, para tanto, 

somente a prova documental.Deste modo, designo audiência de instrução 

e julgamento para o dia 09 de junho de 2020, às 16h00. Intimem-se as 

partes a apresentarem rol de testemunhas cuja oitiva se pretende, no 

prazo de 15 (quinze) dias a contar da intimação desta decisão, sob pena 

de restar precluso tal direito, nos termos do art. 357, §4º do CPC, caso 

não tenha sido apresentado. Saliente-se que cabe ao advogado da parte 

informar ou intimar a testemunha por ele arrolada, conforme determina o 

art. 455 do CPC.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Tangará 

da Serra, 10 de março de 2020.Francisco Ney GaívaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 155941 Nr: 4548-66.2013.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO JOSE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 4548-66.2013 Cód. 155941VISTOS, ETC.Defiro o pedido 

retro, todavia, ciente de que atualmente há outro profissional que aceita o 

encargo, nomeio o Dr. João Leopoldo Baçan, devidamente cadastrado pela 

CGJ/TJMT com endereço profissional à Rua Barão de Melgaço, 2754, 

Edifício Work Tower, 9º andar, sala 908, centro, Cuiabá/MT; para 

realização de perícia médica, independentemente de termo de 

compromisso, que deverá responder os quesitos formulados pelas partes, 

em 20 dias, (CPC, arts. 422 e 431-A), devendo a Sr. Gestor providenciar o 

necessário para designação de data para tanto, com antecedência mínima 

de 30 dias, certificando-se nos autos.Assim, o profissional deverá ser 

intimado independentemente de termo de compromisso, devendo 

responder os quesitos formulados pelas partes, em 20 dias, (NCPC, arts. 

422 e 466), devendo o Sr. Gestor providenciar o necessário para 

designação de data para tanto, com antecedência mínima de 30 dias, 

certificando-se.Caso o médico aceite a designação, arbitro os honorários 

periciais em R$ 740,00 (setecentos e quarenta), o que faço com fulcro no 

artigo 4º da Resolução CNJ-RES-2016/232, atento ao limite máximo da 

tabela III do anexo da referida Resolução, ante a ausência, nesta Comarca, 

de profissionais que aceitem o encargo, sendo necessário o 

deslocamento do profissional a este Juízo.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069616/3/2020 Página 192 de 799



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 179022 Nr: 21096-35.2014.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ AILTON BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta feita, resta comprovado o requisito da incapacidade para atividade 

laborativa que lhe garanta a própria subsistência, nos termos do art. 42 e 

seguintes da Lei de Planos de Benefícios da Previdência Social, impõe-se 

o deferimento do pedido inicial.

Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos consta, JULGO 

TOTALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na presente 

demanda, razão pela qual CONDENO o Requerido ao pagamento do 

referido benefício previdenciário em favor da parte autora, no valor do 

salário-benefício de acordo com os artigos 28 e 29 da Lei n.º 8.213/91, 

bem como o pagamento do 13º salário, desde o dia seguinte ao da 

cessação do auxílio-doença, devendo ser descontados os valores pagos 

em sede de antecipação de tutela, até a data da implantação da 

aposentadoria, com juros a partir da citação, conforme Súmula 204, do 

STJ.

Quanto às parcelas anteriores, acrescido ainda de correção monetária a 

partir de cada parcela vencida, sendo que, para tanto, deverá ser utilizado 

o Manual de Cálculo da Justiça Federal, confirmando assim, a tutela 

antecipada.

Outrossim, a correção monetária retroagirá a partir do dia seguinte ao da 

cessação administrativa do benefício incidindo sobre o débito 

previdenciário a partir do vencimento de cada prestação, devendo-se, 

diante do novo regramento estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, 

em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 870.947/SE, ser 

aplicado o IPCA-E.

 No tocante aos honorários sucumbenciais, CONDENO a Autarquia Federal 

ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados no percentual legal 

mínimo, conforme disciplinado no artigo 85, §3º, do CPC, que recairá sobre 

as prestações vencidas até a prolação da sentença, nos termos da 

Súmula 111 do STJ.

ISENTO a parte demandada ao pagamento de custas e despesas 

processuais, salvo valores despendidos pela parte autora, nos termos do 

art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96 c/c art. 3º, inciso I, da Lei Estadual 

7.603/2001.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 174051 Nr: 15863-57.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE PATROCÍNIO JARA, DENISMAR SEVERINO 

MARTINS, FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial, por 

carga, remessa ou outro meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 

(trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução.

Não impugnada a execução no prazo suso citado, o que deverá ser 

certificado, ou rejeitadas as arguições da executada, expeça-se, por 

intermédio do Presidente do Tribunal, precatório ou Requisição de Pequeno 

Valor em favor do exequente, observando-se o disposto na Constituição 

Federal.

Tratando-se de impugnação parcial, a parte incontroversa poderá ser 

objeto de cumprimento imediato, nos moldes acima assinalados.

No mais, determino a remessa dos autos ao Cartório Distribuidor para 

conversão da ação em Execução de Sentença, bem como seja certificado 

a existência de custas pendentes.

Intimem-se, servindo a presente como MANDADO/OFÍCIO.

Tangará da Serra/MT, 10 de março de 2020

Edna Ederli Coutinho

Juíza de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 107926 Nr: 6602-78.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE PATROCÍNIO JARA, DENISMAR SEVERINO 

MARTINS, DIEGO MARTINS JARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO ANTONIO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 21128B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:13.978-A/MT

 Código n. 107926

HOMOLOGO os cálculos de fls. 221/223 para que surtam seus efeitos.

 Ademais, determino que seja expedido ofício ao Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região para que proceda ao pagamento das verbas por meio de 

RPV (Requisição de Pequeno Valor) e/ou Precatório, conforme for o caso, 

em nome do causídico constituído às fls. 254 e da parte autora, 

fazendo-se o adimplemento na ordem de apresentação da requisição e à 

conta do respectivo crédito, sendo desnecessária nova conclusão dos 

autos ao gabinete.

Após, arquive-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se, providenciando e expedindo o necessário.

Tangará da Serra/MT, 10 de março de 2020

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 306854 Nr: 8222-42.2019.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEVEN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HITLER SANSÃO SOBRINHO - 

OAB:17.757/MT, JOSÉ FÁBIO PANTOLFI FERRARINI - OAB:14864/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por tudo mais que nos autos consta ACOLHO os embargos de declaração 

interpostos na presente demanda JULGANDO-OS PROCEDENTES e 

revogo a decisão de fls. 297 em sua íntegra.Dando prosseguimento ao 

feito, tendo em vista que não foram alegadas preliminares em contestação, 

sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, intimem-se as 

partes para especificarem as provas que pretendem produzir no prazo de 

10 (dez) dias, indicando com objetividade a finalidade das mesmas em 

relação aos pedidos que respectivamente sustentam na lide.Intime-se. 

Cumpra-se.Tangará da Serra, 11 de março de 2020.Francisco Ney 

GaívaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 200500 Nr: 15089-90.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA, GALILEU ZAMPIERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALILEU ZAMPIERI - 

OAB:11.574/MT, GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:10.603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.

Trata-se de cumprimento de título executivo judicial em demanda aforada 

contra o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS para a consecução 

de créditos de natureza previdenciária.

Com o vigor da Lei 13.105/15, o Novo Código de Processo Civil, a 

pretensão executória tramitará sob a égide dos artigos 534 e ss.

Sendo assim, nos termos do art. 535 do CPC, intime-se, por carga, 

remessa dos autos ou meio eletrônico, o representante da autarquia para, 
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no prazo de 30 (trinta) dias, impugnar a execução.

Deve a Secretaria da Vara promover as devidas retificações na 

distribuição, inclusive na capa dos autos e certificar eventual decurso do 

prazo em branco ou a (in)tempestividade da impugnação ao cumprimento 

de sentença.

Não apresentada a impugnação, oficie-se ao presidente do E. Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região para que seja expedido o pagamento do 

valor indicado, nos termos do §3º do art. 535 do CPC.

Havendo impugnação pelo INSS, vistas à parte exequente para 

manifestação nos autos, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 142051 Nr: 1417-20.2012.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDI ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS RACHID MURAD FILHO - 

OAB:6.105 OAB/MT, VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR - 

OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente impulsiono o feito a fim de intimar a parte 

autora para se manifestar no prazo de 05 dias, requerendo o que de 

direito, sob pena de arquivamento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 184297 Nr: 2191-45.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGENOR DE SOUZA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.

Considerando que a parte executada, intimada para se manifestar sobre a 

inicial de cumprimento de sentença, quedou-se inerte, conforme certidão 

retro, homologo os cálculos lá enunciados, devendo-se expedir os 

respectivos RPV’s/precatórios, conforme o caso.

Com o depósito do valor correspondente em Juízo, voltem-me conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 162176 Nr: 13334-02.2013.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERSON FRANCISCO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES DA SILVA - OAB:MT 

14.884, RENATA CINTRA RASCHEJA - OAB:15625

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de liquidação de sentença.

Conforme determinado no sentença/acórdão, eventual percentual devido 

será apurado em liquidação de sentença. Em razão da natureza do objeto 

da liquidação, a liquidação deve ser feita por arbitramento, nos termos do 

art. 509, inciso I e seguintes, do CPC.

O artigo 510, do Código de Processo Civil, estabelece que:

Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a 

apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que 

fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, 

no que couber, o procedimento da prova pericial.

No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem elaborados 

para apurar eventual percentual devido nomeio como perito o contador 

JOSÉ APARECIDO ALVES PINTO, o qual pode ser encontrado na Rua Dom 

Pedro II, n° 856, bairro Centro, Rondonópolis-MT, Cep: 78700-220, e nos 

t e l e f o n e s :  ( 6 6 )  3 4 2 3 - 2 9 9 5  /  ( 6 6 )  9 9 8 4 - 4 1 1 4 ,  e m a i l : 

atrium.adv@brturbo.com.br.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos fixados na 

sentença/acórdão.

Fixo o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para os honorários periciais, 

haja vista que o perito deverá se deslocar de outra Comarca para realizar 

a perícia nesta.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos fixados na 

sentença/acórdão.

Considerando o disposto no art. 6º, do NCPC e atento às normas do art. 95 

e art. 98,§5º, também do NCPC, atribuo a responsabilidade de pagamento 

da referida perícia à parte autora, restringindo a gratuidade da Justiça 

quanto a tal diligência , com fulcro nas normas acima referidas.

 Desde já, faculto à parte autora o pagamento dos honorários periciais em 

4 ( quatro) parcelas de R$ 125,00 ( cento e vinte e cinco reais), conforme 

§6º do art. 98. Caso opte pelo parcelamento, a primeira parcela deverá ser 

paga no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, ou o total em 60 (sessenta) 

dias úteis a contar da intimação do patrono via DJE, ou seja, cada parcela 

a cada 20 (vinte) dias úteis.

Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC.

 Para a realização da perícia, caso não haja a juntada das fichas 

financeiras da parte autora, deverá o requerido juntar aos autos, no prazo 

de 30 ( trinta) dias , os holerites da parte autora, no período de 11/1993 

até 08/1994, se ela já era servidora na época. Em caso negativo, o réu 

deverá juntar holerites de servidor em cargo semelhante da parte autora, 

atinente aos mesmos períodos acima mencionados; e, ainda, informar a 

respectiva data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, no período 

de 11/1993 a 02/1994.

Efetuado o depósito e apresentados os documentos, intime-se o perito 

para dar início aos trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados 

pelas partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de 

início da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos 

do artigo 474 do CPC.

O Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção do Laudo 

Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos autos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 162631 Nr: 14152-51.2013.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVA HONORIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES DA SILVA - OAB:MT 

14.884, RENATA CINTRA RASCHEJA - OAB:15625

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de liquidação de sentença.

Considerando que a perita nomeada nos autos, em outras demandas de 

mesma natureza jurídica, recusou o encargo por questões pessoais, 

DESCONSTITUO-A do encargo e nomeio em seu lugar o perito o contador 

JOSÉ APARECIDO ALVES PINTO, o qual pode ser encontrado na Rua Dom 

Pedro II, n° 856, bairro Centro, Rondonópolis-MT, Cep: 78700-220, e nos 

t e l e f o n e s :  ( 6 6 )  3 4 2 3 - 2 9 9 5  /  ( 6 6 )  9 9 8 4 - 4 1 1 4 ,  e m a i l : 

atrium.adv@brturbo.com.br.

Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC.

 Para a realização da perícia, caso não haja a juntada das fichas 

financeiras da parte autora, deverá o requerido juntar aos autos, no prazo 

de 30 ( trinta) dias , os holerites da parte autora, no período de 11/1993 

até 08/1994, se ela já era servidora na época. Em caso negativo, o réu 

deverá juntar holerites de servidor em cargo semelhante da parte autora, 

atinente aos mesmos períodos acima mencionados; e, ainda, informar a 

respectiva data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, no período 

de 11/1993 a 02/1994
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Efetuado o depósito e apresentados os documentos, intime-se o perito 

para dar início aos trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados 

pelas partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de 

início da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos 

do artigo 474 do CPC.

No mais, mantenho os honorários periciais tais como fixados e as demais 

determinações da decisão que nomeou a perita.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 162899 Nr: 14649-65.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEONILDA MARCONCINI DE UNGARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES DA SILVA - OAB:MT 

14.884, RENATA CINTRA RASCHEJA - OAB:15625

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de liquidação de sentença.

Conforme determinado no sentença/acórdão, eventual percentual devido 

será apurado em liquidação de sentença. Em razão da natureza do objeto 

da liquidação, a liquidação deve ser feita por arbitramento, nos termos do 

art. 509, inciso I e seguintes, do CPC.

O artigo 510, do Código de Processo Civil, estabelece que:

Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a 

apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que 

fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, 

no que couber, o procedimento da prova pericial.

No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem elaborados 

para apurar eventual percentual devido nomeio como perito o contador 

JOSÉ APARECIDO ALVES PINTO, o qual pode ser encontrado na Rua Dom 

Pedro II, n° 856, bairro Centro, Rondonópolis-MT, Cep: 78700-220, e nos 

t e l e f o n e s :  ( 6 6 )  3 4 2 3 - 2 9 9 5  /  ( 6 6 )  9 9 8 4 - 4 1 1 4 ,  e m a i l : 

atrium.adv@brturbo.com.br.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos fixados na 

sentença/acórdão.

Fixo o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para os honorários periciais, 

haja vista que o perito deverá se deslocar de outra Comarca para realizar 

a perícia nesta.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos fixados na 

sentença/acórdão.

Considerando o disposto no art. 6º, do NCPC e atento às normas do art. 95 

e art. 98,§5º, também do NCPC, atribuo a responsabilidade de pagamento 

da referida perícia à parte autora, restringindo a gratuidade da Justiça 

quanto a tal diligência , com fulcro nas normas acima referidas.

 Desde já, faculto à parte autora o pagamento dos honorários periciais em 

4 ( quatro) parcelas de R$ 125,00 ( cento e vinte e cinco reais), conforme 

§6º do art. 98. Caso opte pelo parcelamento, a primeira parcela deverá ser 

paga no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, ou o total em 60 (sessenta) 

dias úteis a contar da intimação do patrono via DJE, ou seja, cada parcela 

a cada 20 (vinte) dias úteis.

Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC.

 Para a realização da perícia, caso não haja a juntada das fichas 

financeiras da parte autora, deverá o requerido juntar aos autos, no prazo 

de 30 ( trinta) dias , os holerites da parte autora, no período de 11/1993 

até 08/1994, se ela já era servidora na época. Em caso negativo, o réu 

deverá juntar holerites de servidor em cargo semelhante da parte autora, 

atinente aos mesmos períodos acima mencionados; e, ainda, informar a 

respectiva data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, no período 

de 11/1993 a 02/1994.

Efetuado o depósito e apresentados os documentos, intime-se o perito 

para dar início aos trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados 

pelas partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de 

início da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos 

do artigo 474 do CPC.

O Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção do Laudo 

Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos autos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 162900 Nr: 14651-35.2013.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILZENA ROSA DA SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES DA SILVA - OAB:MT 

14.884, RENATA CINTRA RASCHEJA - OAB:15625

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de liquidação de sentença.

Considerando que a perita nomeada nos autos, em outras demandas de 

mesma natureza jurídica, recusou o encargo por questões pessoais, 

DESCONSTITUO-A do encargo e nomeio em seu lugar o perito o contador 

JOSÉ APARECIDO ALVES PINTO, o qual pode ser encontrado na Rua Dom 

Pedro II, n° 856, bairro Centro, Rondonópolis-MT, Cep: 78700-220, e nos 

t e l e f o n e s :  ( 6 6 )  3 4 2 3 - 2 9 9 5  /  ( 6 6 )  9 9 8 4 - 4 1 1 4 ,  e m a i l : 

atrium.adv@brturbo.com.br.

Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC.

 Para a realização da perícia, caso não haja a juntada das fichas 

financeiras da parte autora, deverá o requerido juntar aos autos, no prazo 

de 30 ( trinta) dias , os holerites da parte autora, no período de 11/1993 

até 08/1994, se ela já era servidora na época. Em caso negativo, o réu 

deverá juntar holerites de servidor em cargo semelhante da parte autora, 

atinente aos mesmos períodos acima mencionados; e, ainda, informar a 

respectiva data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, no período 

de 11/1993 a 02/1994

.

Efetuado o depósito e apresentados os documentos, intime-se o perito 

para dar início aos trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados 

pelas partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de 

início da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos 

do artigo 474 do CPC.

No mais, mantenho os honorários periciais tais como fixados e as demais 

determinações da decisão que nomeou a perita.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 62262 Nr: 3789-15.2007.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONINA ZANDONA DREBES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALILEU ZAMPIERI - 

OAB:11.574/MT, GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:10.603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por se tratar de decisão interlocutória, resta dispensado o relatório.O 

cumprimento de sentença para o débito principal deve abranger o período 

compreendido entre a data da citação (19/10/2007) e o início do 

pagamento administrativo (12/09/2010).Friso que a parte autora recebia o 

benefício assistencial até o momento em que foi implantado o benefício de 

aposentadoria por idade, não sendo acumulável os dois benefícios, razão 

pela qual fará jus apenas ao recebimento do 13º salário proporcional do 

ano de 2007, inteiro dos anos de 2008 e 2009.Destaco que como o 

benefício foi implantado em setembro de 2010, não há que se falar em 

cobrança do 13 º nos presentes autos, tendo o autor recebido de forma 

administrativa.No que tange aos honorários advocatícios improcede a 

impugnação da autarquia de que do período do cálculo deve ser excluído 

os valores recebidos administrativamente a título do benefício de amparo 

assistencial.O título exequendo (fls. 145) é inequívoco ao arbitrar os 

honorários em 10% sobre o valor das parcelas vencidas até a data da 

prolação da sentença, verba essa que constitui direito autônomo do 

causídico, que inclusive poderá executá-la nos próprios autos ou em ação 

distinta (REsp 1.113.175/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, CORTE 
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ESPECIAL, DJe 07/08/2012). (...) Assim, acolho parcialmente a impugnação 

ao cumprimento de sentença e determino que o Sr. Contador do Juízo 

elabore novos cálculos do débito exequendo que deverá contemplar: a) 13 

º salário proporcional do ano de 2007; 13º salário proporcional do ano de 

2008 e 2009, acrescidos dos consectários legais; b) honorários 

advocatícios de 10% sobre o valor das parcelas compreendidas entre 

10/2007 (data da citação de fls. 45) e 06/2010 (data da sentença de fls. 

103), acrescidos dos consectários legais.Com a elaboração do cálculo 

intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 128087 Nr: 6999-69.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILENE AUGUSTA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 

12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o advogado de fls. 182 para que, no prazo de 5 dias, regularize a 

representação processual, ou para que os procuradores da Exequente 

firme assinatura naquela petição, sob pena de envio ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 208719 Nr: 983-89.2016.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FATIMA MARIA DA SILVA JARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de liquidação de sentença.Conforme determinado no 

sentença/acórdão, eventual percentual devido será apurado em liquidação 

de sentença. Em razão da natureza do objeto da liquidação, a liquidação 

deve ser feita por arbitramento, nos termos do art. 509, inciso I e 

seguintes, do CPC.O artigo 510, do Código de Processo Civil, estabelece 

que:Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para 

a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que 

fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, 

no que couber, o procedimento da prova pericial.No caso, tendo em vista a 

complexidade dos cálculos a serem elaborados para apurar eventual 

percentual devido nomeio como perito o contador JOSÉ APARECIDO 

ALVES PINTO, o qual pode ser encontrado na Rua Dom Pedro II, n° 856, 

bairro Centro, Rondonópolis-MT, Cep: 78700-220, e nos telefones: (66) 

3423-2995 / (66) 9984-4114, email: atrium.adv@brturbo.com.br.Anoto que 

o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da conversão 

de cruzeiro real para URV, nos termos fixados na sentença/acórdão.Fixo 

o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para os honorários periciais, haja 

vista que o perito deverá se deslocar de outra Comarca para realizar a 

perícia nesta.Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial 

decorrente da conversão de cruzeiro real para URV, nos termos fixados 

na sentença/acórdão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 205618 Nr: 19253-98.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA LUCIA MARTINS ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA - 

OAB:16.261 - MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de liquidação de sentença.

Conforme determinado no sentença/acórdão, eventual percentual devido 

será apurado em liquidação de sentença. Em razão da natureza do objeto 

da liquidação, a liquidação deve ser feita por arbitramento, nos termos do 

art. 509, inciso I e seguintes, do CPC.

O artigo 510, do Código de Processo Civil, estabelece que:

Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a 

apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que 

fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, 

no que couber, o procedimento da prova pericial.

No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem elaborados 

para apurar eventual percentual devido nomeio como perito o contador 

JOSÉ APARECIDO ALVES PINTO, o qual pode ser encontrado na Rua Dom 

Pedro II, n° 856, bairro Centro, Rondonópolis-MT, Cep: 78700-220, e nos 

t e l e f o n e s :  ( 6 6 )  3 4 2 3 - 2 9 9 5  /  ( 6 6 )  9 9 8 4 - 4 1 1 4 ,  e m a i l : 

atrium.adv@brturbo.com.br.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos fixados na 

sentença/acórdão.

Fixo o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para os honorários periciais, 

haja vista que o perito deverá se deslocar de outra Comarca para realizar 

a perícia nesta.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos fixados na 

sentença/acórdão.

Considerando o disposto no art. 6º, do NCPC e atento às normas do art. 95 

e art. 98,§5º, também do NCPC, atribuo a responsabilidade de pagamento 

da referida perícia à parte autora, restringindo a gratuidade da Justiça 

quanto a tal diligência , com fulcro nas normas acima referidas.

 Desde já, faculto à parte autora o pagamento dos honorários periciais em 

4 ( quatro) parcelas de R$ 125,00 ( cento e vinte e cinco reais), conforme 

§6º do art. 98. Caso opte pelo parcelamento, a primeira parcela deverá ser 

paga no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, ou o total em 60 (sessenta) 

dias úteis a contar da intimação do patrono via DJE, ou seja, cada parcela 

a cada 20 (vinte) dias úteis.

Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC.

 Para a realização da perícia, caso não haja a juntada das fichas 

financeiras da parte autora, deverá o requerido juntar aos autos, no prazo 

de 30 ( trinta) dias , os holerites da parte autora, no período de 11/1993 

até 08/1994, se ela já era servidora na época. Em caso negativo, o réu 

deverá juntar holerites de servidor em cargo semelhante da parte autora, 

atinente aos mesmos períodos acima mencionados; e, ainda, informar a 

respectiva data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, no período 

de 11/1993 a 02/1994.

Efetuado o depósito e apresentados os documentos, intime-se o perito 

para dar início aos trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados 

pelas partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de 

início da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos 

do artigo 474 do CPC.

O Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção do Laudo 

Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos autos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 206715 Nr: 20279-34.2015.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACI CARNEIRO DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de liquidação de sentença.

Conforme determinado no sentença/acórdão, eventual percentual devido 

será apurado em liquidação de sentença. Em razão da natureza do objeto 

da liquidação, a liquidação deve ser feita por arbitramento, nos termos do 

art. 509, inciso I e seguintes, do CPC.

O artigo 510, do Código de Processo Civil, estabelece que:

Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a 

apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que 
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fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, 

no que couber, o procedimento da prova pericial.

No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem elaborados 

para apurar eventual percentual devido nomeio como perito o contador 

JOSÉ APARECIDO ALVES PINTO, o qual pode ser encontrado na Rua Dom 

Pedro II, n° 856, bairro Centro, Rondonópolis-MT, Cep: 78700-220, e nos 

t e l e f o n e s :  ( 6 6 )  3 4 2 3 - 2 9 9 5  /  ( 6 6 )  9 9 8 4 - 4 1 1 4 ,  e m a i l : 

atrium.adv@brturbo.com.br.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos fixados na 

sentença/acórdão.

Fixo o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para os honorários periciais, 

haja vista que o perito deverá se deslocar de outra Comarca para realizar 

a perícia nesta.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos fixados na 

sentença/acórdão.

Considerando o disposto no art. 6º, do NCPC e atento às normas do art. 95 

e art. 98,§5º, também do NCPC, atribuo a responsabilidade de pagamento 

da referida perícia à parte autora, restringindo a gratuidade da Justiça 

quanto a tal diligência , com fulcro nas normas acima referidas.

 Desde já, faculto à parte autora o pagamento dos honorários periciais em 

4 ( quatro) parcelas de R$ 125,00 ( cento e vinte e cinco reais), conforme 

§6º do art. 98. Caso opte pelo parcelamento, a primeira parcela deverá ser 

paga no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, ou o total em 60 (sessenta) 

dias úteis a contar da intimação do patrono via DJE, ou seja, cada parcela 

a cada 20 (vinte) dias úteis.

Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC.

 Para a realização da perícia, caso não haja a juntada das fichas 

financeiras da parte autora, deverá o requerido juntar aos autos, no prazo 

de 30 ( trinta) dias , os holerites da parte autora, no período de 11/1993 

até 08/1994, se ela já era servidora na época. Em caso negativo, o réu 

deverá juntar holerites de servidor em cargo semelhante da parte autora, 

atinente aos mesmos períodos acima mencionados; e, ainda, informar a 

respectiva data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, no período 

de 11/1993 a 02/1994.

Efetuado o depósito e apresentados os documentos, intime-se o perito 

para dar início aos trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados 

pelas partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de 

início da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos 

do artigo 474 do CPC.

O Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção do Laudo 

Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos autos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 208721 Nr: 987-29.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CACILENE ALMEIDA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de liquidação de sentença.

Conforme determinado no sentença/acórdão, eventual percentual devido 

será apurado em liquidação de sentença. Em razão da natureza do objeto 

da liquidação, a liquidação deve ser feita por arbitramento, nos termos do 

art. 509, inciso I e seguintes, do CPC.

O artigo 510, do Código de Processo Civil, estabelece que:

Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a 

apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que 

fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, 

no que couber, o procedimento da prova pericial.

No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem elaborados 

para apurar eventual percentual devido nomeio como perito o contador 

JOSÉ APARECIDO ALVES PINTO, o qual pode ser encontrado na Rua Dom 

Pedro II, n° 856, bairro Centro, Rondonópolis-MT, Cep: 78700-220, e nos 

t e l e f o n e s :  ( 6 6 )  3 4 2 3 - 2 9 9 5  /  ( 6 6 )  9 9 8 4 - 4 1 1 4 ,  e m a i l : 

atrium.adv@brturbo.com.br.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos fixados na 

sentença/acórdão.

Fixo o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para os honorários periciais, 

haja vista que o perito deverá se deslocar de outra Comarca para realizar 

a perícia nesta.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos fixados na 

sentença/acórdão.

Considerando o disposto no art. 6º, do NCPC e atento às normas do art. 95 

e art. 98,§5º, também do NCPC, atribuo a responsabilidade de pagamento 

da referida perícia à parte autora, restringindo a gratuidade da Justiça 

quanto a tal diligência , com fulcro nas normas acima referidas.

 Desde já, faculto à parte autora o pagamento dos honorários periciais em 

4 ( quatro) parcelas de R$ 125,00 ( cento e vinte e cinco reais), conforme 

§6º do art. 98. Caso opte pelo parcelamento, a primeira parcela deverá ser 

paga no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, ou o total em 60 (sessenta) 

dias úteis a contar da intimação do patrono via DJE, ou seja, cada parcela 

a cada 20 (vinte) dias úteis.

Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC.

 Para a realização da perícia, caso não haja a juntada das fichas 

financeiras da parte autora, deverá o requerido juntar aos autos, no prazo 

de 30 ( trinta) dias , os holerites da parte autora, no período de 11/1993 

até 08/1994, se ela já era servidora na época. Em caso negativo, o réu 

deverá juntar holerites de servidor em cargo semelhante da parte autora, 

atinente aos mesmos períodos acima mencionados; e, ainda, informar a 

respectiva data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, no período 

de 11/1993 a 02/1994.

Efetuado o depósito e apresentados os documentos, intime-se o perito 

para dar início aos trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados 

pelas partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de 

início da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos 

do artigo 474 do CPC.

O Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção do Laudo 

Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos autos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 212837 Nr: 4370-15.2016.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: STELAMAR DE SOUZA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de liquidação de sentença.

Conforme determinado no sentença/acórdão, eventual percentual devido 

será apurado em liquidação de sentença. Em razão da natureza do objeto 

da liquidação, a liquidação deve ser feita por arbitramento, nos termos do 

art. 509, inciso I e seguintes, do CPC.

O artigo 510, do Código de Processo Civil, estabelece que:

Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a 

apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que 

fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, 

no que couber, o procedimento da prova pericial.

No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem elaborados 

para apurar eventual percentual devido nomeio como perito o contador 

JOSÉ APARECIDO ALVES PINTO, o qual pode ser encontrado na Rua Dom 

Pedro II, n° 856, bairro Centro, Rondonópolis-MT, Cep: 78700-220, e nos 

t e l e f o n e s :  ( 6 6 )  3 4 2 3 - 2 9 9 5  /  ( 6 6 )  9 9 8 4 - 4 1 1 4 ,  e m a i l : 

atrium.adv@brturbo.com.br.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos fixados na 

sentença/acórdão.

Fixo o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para os honorários periciais, 
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haja vista que o perito deverá se deslocar de outra Comarca para realizar 

a perícia nesta.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos fixados na 

sentença/acórdão.

Considerando o disposto no art. 6º, do NCPC e atento às normas do art. 95 

e art. 98,§5º, também do NCPC, atribuo a responsabilidade de pagamento 

da referida perícia à parte autora, restringindo a gratuidade da Justiça 

quanto a tal diligência , com fulcro nas normas acima referidas.

 Desde já, faculto à parte autora o pagamento dos honorários periciais em 

4 ( quatro) parcelas de R$ 125,00 ( cento e vinte e cinco reais), conforme 

§6º do art. 98. Caso opte pelo parcelamento, a primeira parcela deverá ser 

paga no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, ou o total em 60 (sessenta) 

dias úteis a contar da intimação do patrono via DJE, ou seja, cada parcela 

a cada 20 (vinte) dias úteis.

Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC.

 Para a realização da perícia, caso não haja a juntada das fichas 

financeiras da parte autora, deverá o requerido juntar aos autos, no prazo 

de 30 ( trinta) dias , os holerites da parte autora, no período de 11/1993 

até 08/1994, se ela já era servidora na época. Em caso negativo, o réu 

deverá juntar holerites de servidor em cargo semelhante da parte autora, 

atinente aos mesmos períodos acima mencionados; e, ainda, informar a 

respectiva data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, no período 

de 11/1993 a 02/1994.

Efetuado o depósito e apresentados os documentos, intime-se o perito 

para dar início aos trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados 

pelas partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de 

início da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos 

do artigo 474 do CPC.

O Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção do Laudo 

Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos autos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 291771 Nr: 18438-96.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEIVALDI FERREIRA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENAN GUILHERME SANCHES DA 

COSTA - OAB:20.491/O-oab MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.

Tocante à impugnação apresentada pela requerida em preliminar de 

contestação, requerendo a revogação da gratuidade de justiça concedida 

à parte autora, verifica-se que impugnante/requerida não apresentou 

qualquer elemento que infirmasse a hipossuficiência financeira da autora, 

motorista e que trouxe aos autos holerites que compravam auferir renda 

aproximada de R$ 2.000,00 (dois mil reais) mensais, pelo que indefiro a 

impugnação.

Como ponto controvertido, fixo a atividade laboral por parte do autor em 

horas extraordinárias não indenizadas e seus respectivos reflexos.

Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, especifiquem as 

partes as provas que pretendem produzir em audiência, ou ainda, eventual 

prova pericial, no prazo de 15 (quinze) dias, ou documental, 

justificando-as com objetividade.

Quanto à prova documental, a mesma deverá ser juntada no prazo 

alhures.

Havendo pedido de produção de prova testemunhal, determino que seja 

acostado o respectivo rol de testemunhas junto com o pleito, indicando o 

causídico se o seu cliente se responsabilizará pelo comparecimento das 

testemunhas independentemente de intimação.

Intimem-se apenas os advogados das partes, mediante DJe.

Escoado aludido prazo, havendo ou não manifestação, certifique-se e 

voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 302661 Nr: 4550-26.2019.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAUDICEIA ANTUNES DE ASSIS, DANIELLI SANCHEZ DE 

ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI 

- OAB:OAB/MT: 15.877

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Chamo o feito a ordem, uma vez que não cabe ao Poder Judiciário, de 

ofício, determinar a inclusão de pessoa distinta no polo passivo à revelia 

da parte autora, à míngua de previsão legal, cabendo a esta arcar com as 

consequências de eventual extinção por ilegitimidade passiva.

Assim, torno sem efeito a decisão de fl. 97.

Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva alegada em contestação pelo 

Município de Tangará da Serra/MT, considerando que a lide instalou-se 

inclusive sobre a responsabilidade pelo trecho do acidente, havendo 

controvérsia quanto a mesma, a questão será analisada após dilação 

probatória.

Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, especifiquem as 

partes as provas que pretendem produzir em audiência, ou ainda, eventual 

prova pericial, no prazo de 15 (quinze) dias, ou documental, 

justificando-as com objetividade.

Quanto à prova documental, a mesma deverá ser juntada no prazo 

alhures.

Havendo pedido de produção de prova testemunhal, determino que seja 

acostado o respectivo rol de testemunhas junto com o pleito, indicando o 

causídico se o seu cliente se responsabilizará pelo comparecimento das 

testemunhas independentemente de intimação.

Intimem-se.

Escoado aludido prazo, havendo ou não manifestação, certifique-se e 

voltem-me conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 305126 Nr: 6871-34.2019.811.0055

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

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO DELESPORTE PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRO COSTA PINHEIRO - 

OAB:21482/O, Jakeline Aparecida Wainer - OAB:24054

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.

Tocante à impugnação apresentada pela requerida em preliminar de 

contestação, requerendo a revogação da gratuidade de justiça concedida 

à parte autora, verifica-se que impugnante/requerida não apresentou 

qualquer elemento que infirmasse a hipossuficiência financeira da autora, 

motorista e que trouxe aos autos holerites que compravam auferir renda 

aproximada de R$ 2.000,00 (dois mil reais) mensais, pelo que indefiro a 

impugnação.

Como ponto controvertido, fixo a atividade laboral por parte do autor em 

horas extraordinárias não indenizadas e seus respectivos reflexos, bem 

como o exercício do trabalho com a incidência do adicional noturno.

Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, especifiquem as 

partes as provas que pretendem produzir em audiência, ou ainda, eventual 

prova pericial, no prazo de 15 (quinze) dias, ou documental, 

justificando-as com objetividade.

Quanto à prova documental, a mesma deverá ser juntada no prazo 

alhures.

Havendo pedido de produção de prova testemunhal, determino que seja 

acostado o respectivo rol de testemunhas junto com o pleito, indicando o 

causídico se o seu cliente se responsabilizará pelo comparecimento das 

testemunhas independentemente de intimação.

Intimem-se apenas os advogados das partes, mediante DJe.

Escoado aludido prazo, havendo ou não manifestação, certifique-se e 

voltem-me conclusos.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 316305 Nr: 15818-77.2019.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO FURQUIM PEREIRA JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.

Tocante à impugnação apresentada pela requerida em preliminar de 

contestação, requerendo a revogação da gratuidade de justiça concedida 

à parte autora, verifica-se que impugnante/requerida não apresentou 

qualquer elemento que infirmasse a hipossuficiência financeira da autora, 

coordenador operacional e que trouxe aos autos holerites que compravam 

auferir renda aproximada de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mensais, não 

havendo nos fólios indícios que revelem possuir condições de arcar com 

as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento, pelo que indefiro 

a impugnação.

Quanto ao valor da causa, reputo não haver reparo a ser efetuado no 

momento, vez que ainda não há definição acerca da insalubridade 

alegada, que acaso comprovada, refletirá no seu valor, mostrando-se 

condizente com os pedidos o valor atribuído à causa de R$ 60.179,99 

(sessenta mil, cento e setenta e nove reais e noventa e nove centavos).

Como ponto controvertido, fixo a atividade laboral por parte do autor em 

horas extraordinárias não indenizadas e seus respectivos reflexos, bem 

como o seu exercício em condições insalubres.

Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, especifiquem as 

partes as provas que pretendem produzir em audiência, ou ainda, eventual 

prova pericial, no prazo de 15 (quinze) dias, ou documental, 

justificando-as com objetividade.

Quanto à prova documental, a mesma deverá ser juntada no prazo 

alhures.

Havendo pedido de produção de prova testemunhal, determino que seja 

acostado o respectivo rol de testemunhas junto com o pleito, indicando o 

causídico se o seu cliente se responsabilizará pelo comparecimento das 

testemunhas independentemente de intimação.

Intimem-se apenas os advogados das partes, mediante DJe.

Escoado aludido prazo, havendo ou não manifestação, certifique-se e 

voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 320901 Nr: 19511-69.2019.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS DA SILVA VICENTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA 

- OAB:20.004, RODRIGO ALBERTASSE SALES - OAB:OAB/MT 17591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.

Ante a necessidade de realização de perícia médica na parte autora, 

entendo por bem, desde já, determinar a realização de prova pericial e, 

para tanto, nomeio o Dr. João Leopoldo Baçan, devidamente cadastrado 

pela CGJ/TJMT com endereço profissional à Rua Barão de Melgaço, 2754, 

Edifício Work Tower, 9º andar, sala 908, centro, Cuiabá/MT; para 

realização de perícia médica, independentemente de termo de 

compromisso, que deverá responder os quesitos formulados pelas partes, 

em 20 dias, (CPC, arts. 422 e 431-A), devendo a Sr. Gestor providenciar o 

necessário para designação de data para tanto, com antecedência mínima 

de 30 dias, certificando-se nos autos.

Assim, o profissional deverá ser intimado independentemente de termo de 

compromisso, devendo responder os quesitos formulados pelas partes, 

em 20 dias, (NCPC, arts. 422 e 466), devendo o Sr. Gestor providenciar o 

necessário para designação de data para tanto, com antecedência mínima 

de 30 dias, certificando-se.

Caso o médico aceite a designação, arbitro os honorários periciais em R$ 

740,00 (setecentos e quarenta), o que faço com fulcro no artigo 4º da 

Resolução CNJ-RES-2016/232, atento ao limite máximo da tabela III do 

anexo da referida Resolução, ante a ausência, nesta Comarca, de 

profissionais que aceitem o encargo, sendo necessário o deslocamento 

do profissional a este Juízo.

Esclareça-se ainda que, a solicitação de pagamento dos honorários 

periciais poderá ser realizada por este juízo após o término do prazo para 

que as partes se manifestem acerca do laudo confeccionado, ou, sendo o 

caso, após a realização de complementação ou esclarecimento pelo 

perito.

Se fazendo necessário para o diagnóstico do laudo pericial exames 

complementares, determino que o perito nomeado encaminhe a parte 

autora para a realização dos exames pelo Sistema Único de Saúde-SUS.

Cumpra-se. Intime-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 272951 Nr: 3384-90.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS RIBEIRO, ELISANGELA ESCODELER 

RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, especifiquem as 

partes as provas que pretendem produzir em audiência, ou ainda, eventual 

prova pericial, no prazo de 15 (quinze) dias, ou documental, 

justificando-as com objetividade.

Quanto à prova documental, a mesma deverá ser juntada no prazo 

alhures.

Havendo pedido de produção de prova testemunhal, determino que seja 

acostado o respectivo rol de testemunhas junto com o pleito, indicando o 

causídico se o seu cliente se responsabilizará pelo comparecimento das 

testemunhas independentemente de intimação.

Intimem-se.

Escoado aludido prazo, havendo ou não manifestação, certifique-se e 

voltem-me conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 283848 Nr: 12178-03.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIVALDO DE MELO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA RAMOS COELHO - 

OAB:16745, DEAN PAUL HUNHOFF - OAB:MT 5.730-B, LO-RUAMA DE 

OLIVEIRA YAMASHITA - OAB:25645/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.

Considerando que a parte autora pleiteia somente a diferença salarial 

havida entre o período quinquenal, tenho como prejudicada a preliminar de 

prescrição quinquenal arguida pelo requerido.

 Tocante à impugnação apresentada pela requerida em preliminar de 

contestação, requerendo a revogação da gratuidade de justiça concedida 

à parte autora, verifica-se que impugnante/requerida não apresentou 

qualquer elemento que infirmasse a hipossuficiência financeira da autora, 

que comprovou auferir renda aproximada de R$ 2.000,00 (dois mil reais) 

mensais, pelo que indefiro a impugnação.

Como ponto controvertido, fixo a atividade laboral por parte do autor com 

incidência de adicional de insalubridade e seus respectivos reflexos.

Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, especifiquem as 

partes as provas que pretendem produzir em audiência, ou ainda, eventual 

prova pericial, no prazo de 15 (quinze) dias, ou documental, 

justificando-as com objetividade.

Quanto à prova documental, a mesma deverá ser juntada no prazo 

alhures.

Havendo pedido de produção de prova testemunhal, determino que seja 
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acostado o respectivo rol de testemunhas junto com o pleito, indicando o 

causídico se o seu cliente se responsabilizará pelo comparecimento das 

testemunhas independentemente de intimação.

Intimem-se apenas os advogados das partes, mediante DJe.

Escoado aludido prazo, havendo ou não manifestação, certifique-se e 

voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 285637 Nr: 13589-81.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMAE - SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE 

AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIVRADA APARECIDA GAETE - 

OAB:15117

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCILO DOS SANTOS JUNIOR 

- OAB:12359/MT

 Vistos em regime de exceção.

Como ponto controvertido, fixo a atividade laboral por parte do autor em 

horas extraordinárias e períodos de sobreaviso não indenizados.

Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, especifiquem as 

partes as provas que pretendem produzir em audiência, ou ainda, eventual 

prova pericial, no prazo de 15 (quinze) dias, ou documental, 

justificando-as com objetividade.

Quanto à prova documental, a mesma deverá ser juntada no prazo 

alhures.

Havendo pedido de produção de prova testemunhal, determino que seja 

acostado o respectivo rol de testemunhas junto com o pleito, indicando o 

causídico se o seu cliente se responsabilizará pelo comparecimento das 

testemunhas independentemente de intimação.

Intimem-se apenas os advogados das partes, mediante DJe.

Escoado aludido prazo, havendo ou não manifestação, certifique-se e 

voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 289962 Nr: 17028-03.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUAN DA SILVA GOMES PARECI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA PATRICIA PASQUALLI - 

OAB:10.633 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.

Ante a necessidade de realização de perícia médica na parte autora, 

entendo por bem, desde já, determinar a realização de prova pericial e, 

para tanto, nomeio o Dr. João Leopoldo Baçan, devidamente cadastrado 

pela CGJ/TJMT com endereço profissional à Rua Barão de Melgaço, 2754, 

Edifício Work Tower, 9º andar, sala 908, centro, Cuiabá/MT; para 

realização de perícia médica, independentemente de termo de 

compromisso, que deverá responder os quesitos formulados pelas partes, 

em 20 dias, (CPC, arts. 422 e 431-A), devendo a Sr. Gestor providenciar o 

necessário para designação de data para tanto, com antecedência mínima 

de 30 dias, certificando-se nos autos.

Assim, o profissional deverá ser intimado independentemente de termo de 

compromisso, devendo responder os quesitos formulados pelas partes, 

em 20 dias, (NCPC, arts. 422 e 466), devendo o Sr. Gestor providenciar o 

necessário para designação de data para tanto, com antecedência mínima 

de 30 dias, certificando-se.

Caso o médico aceite a designação, arbitro os honorários periciais em R$ 

740,00 (setecentos e quarenta), o que faço com fulcro no artigo 4º da 

Resolução CNJ-RES-2016/232, atento ao limite máximo da tabela III do 

anexo da referida Resolução, ante a ausência, nesta Comarca, de 

profissionais que aceitem o encargo, sendo necessário o deslocamento 

do profissional a este Juízo.

Esclareça-se ainda que, a solicitação de pagamento dos honorários 

periciais poderá ser realizada por este juízo após o término do prazo para 

que as partes se manifestem acerca do laudo confeccionado, ou, sendo o 

caso, após a realização de complementação ou esclarecimento pelo 

perito.

Se fazendo necessário para o diagnóstico do laudo pericial exames 

complementares, determino que o perito nomeado encaminhe a parte 

autora para a realização dos exames pelo Sistema Único de Saúde-SUS.

Cumpra-se. Intime-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 290570 Nr: 17466-29.2018.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES SELMINI RAIMUNDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.

Trata-se de cumprimento provisório de sentença, aviado por Maria de 

Lourdes Selmini Raimundo em face do INSS, pugnando pela implantação do 

benefício de aposentadoria por invalidez que lhe foi concedido em tutela 

antecipada e confirmado na sentença.

Compulsando os autos, infere-se que a requerente peticionou às fls. 

112/115 informando que o requerido já implantou seu benefício. Ademais 

disso, infere-se, do sistema informatizado Apolo que a sentença proferida 

nos autos n. 19495-91.2014.811.0055 (código 177369) transitou em 

julgado em 14/08/2019 e se encontra em fase de cumprimento definitivo de 

sentença.

Diante do exposto, julgo extinto o feito, pela perda superveniente do seu 

objeto.

Sem custas e honorários advocatícios.

Havendo o trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 291145 Nr: 17905-40.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÉLIO NUNES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENAN GUILHERME SANCHES DA 

COSTA - OAB:20.491/O-oab MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.

Tocante à impugnação apresentada pela requerida em preliminar de 

contestação, requerendo a revogação da gratuidade de justiça concedida 

à parte autora, verifica-se que impugnante/requerida não apresentou 

qualquer elemento que infirmasse a hipossuficiência financeira da autora, 

motorista e que trouxe aos autos holerites que compravam auferir renda 

aproximada de R$ 2.000,00 (dois mil reais) mensais, pelo que indefiro a 

impugnação.

Como ponto controvertido, fixo a atividade laboral por parte do autor em 

horas extraordinárias não indenizadas e seus respectivos reflexos.

Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, especifiquem as 

partes as provas que pretendem produzir em audiência, ou ainda, eventual 

prova pericial, no prazo de 15 (quinze) dias, ou documental, 

justificando-as com objetividade.

Quanto à prova documental, a mesma deverá ser juntada no prazo 

alhures.

Havendo pedido de produção de prova testemunhal, determino que seja 

acostado o respectivo rol de testemunhas junto com o pleito, indicando o 

causídico se o seu cliente se responsabilizará pelo comparecimento das 

testemunhas independentemente de intimação.

Intimem-se apenas os advogados das partes, mediante DJe.

Escoado aludido prazo, havendo ou não manifestação, certifique-se e 

voltem-me conclusos.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 136248 Nr: 6487-52.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IARA CORREA RASCHEJA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS CASTRO CINTRA - 

OAB:10044/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.Trata-se de cumprimento de título executivo 

judicial de obrigação de fazer proposta por Iara Correa Racheja em face 

do Município de Tangará da Serra e Ademir Scorpioni, visando a 

satisfação dos termos da sentença em relação à retificação da matrícula 

do imóvel descrito na inicial.Destarte, considerando o trânsito em julgado 

da sentença de fl. 78/80, conforme certificado à fl. 90, expeça-se ofício ao 

Cartório de Registro de Imóveis do município para proceder com a 

retificação da área descrita na exordial junto à matrícula nº 23.246, para 

que conste a área de 505,98 m², com limites e confrontações relacionados 

no memoria descritivo encartado à fl. 18, no prazo de 30 (trinta) dias, sob 

pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 137157 Nr: 7476-58.2011.811.0055

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE GUILHERME DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E 

ESGOTO DO MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA, JEFFERSON LUIZ LIMA 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA FRANÇA RAMOS - 

OAB:7821/MT

 Vistos em regime de exceção.

Defiro a produção de prova testemunhal postulada pelas partes às fls. 82 

e 84.

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 17/06/2020, às 

16h00min.

Quanto à intimação das testemunhas, obedeça-se a nova sistemática no 

art. 455 do CPC/2015, devendo as partes aportarem o respectivo rol, se 

ainda não presente nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimem-se os advogados das partes, via DJE, para que tenham ciência 

desta decisão e comprovem nos autos, com antecedência mínima de 03 

(três) dias da data da audiência, a intimação das testemunhas arroladas, 

sob pena de perder o direito à produção da prova testemunhal (art. 455, §

§ 1º, 2º e 3º, do NCPC), salvo se já tiverem se responsabilizado pelo 

comparecimento.

Outrossim, quanto às testemunhas arroladas pela Defensoria Pública, 

intimem-se por oficial de justiça.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 49979 Nr: 324-32.2006.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE ALMERINDO XAVIER COTRIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITELVINO HOFFMAN - 

OAB:3441/MT, KARLLA CHRISTINE C. F. B. CARVALHO - 

OAB:OAB/MT: 8852

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Michele Beutinger de 

Mattos - OAB:9122/MT, ONEIDA NAVES RIBEIRO - OAB:5697-B/MT

 Considerando o cumprimento da obrigação de fazer, sem que houvesse 

qualquer irresignação pela parte autora, arquive-se imediatamente os 

autos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 176791 Nr: 18883-56.2014.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUCILVA DE LIMA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELI DE FATIMA PLETSCH 

VILELA - OAB:16.261 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de liquidação de sentença.

Considerando que a perita nomeada nos autos, em outras demandas de 

mesma natureza jurídica, recusou o encargo por questões pessoais, 

DESCONSTITUO-A do encargo e nomeio em seu lugar o perito o contador 

JOSÉ APARECIDO ALVES PINTO, o qual pode ser encontrado na Rua Dom 

Pedro II, n° 856, bairro Centro, Rondonópolis-MT, Cep: 78700-220, e nos 

t e l e f o n e s :  ( 6 6 )  3 4 2 3 - 2 9 9 5  /  ( 6 6 )  9 9 8 4 - 4 1 1 4 ,  e m a i l : 

atrium.adv@brturbo.com.br.

Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC.

 Para a realização da perícia, caso não haja a juntada das fichas 

financeiras da parte autora, deverá o requerido juntar aos autos, no prazo 

de 30 ( trinta) dias , os holerites da parte autora, no período de 11/1993 

até 08/1994, se ela já era servidora na época. Em caso negativo, o réu 

deverá juntar holerites de servidor em cargo semelhante da parte autora, 

atinente aos mesmos períodos acima mencionados; e, ainda, informar a 

respectiva data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, no período 

de 11/1993 a 02/1994

.

Efetuado o depósito e apresentados os documentos, intime-se o perito 

para dar início aos trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados 

pelas partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de 

início da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos 

do artigo 474 do CPC.

No mais, mantenho os honorários periciais tais como fixados e as demais 

determinações da decisão que nomeou a perita.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 178471 Nr: 20597-51.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KATIA ADRIANA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Maria Vieira - 

OAB:16718/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de liquidação de sentença.

Considerando que a perita nomeada nos autos, em outras demandas de 

mesma natureza jurídica, recusou o encargo por questões pessoais, 

DESCONSTITUO-A do encargo e nomeio em seu lugar o perito o contador 

JOSÉ APARECIDO ALVES PINTO, o qual pode ser encontrado na Rua Dom 

Pedro II, n° 856, bairro Centro, Rondonópolis-MT, Cep: 78700-220, e nos 

t e l e f o n e s :  ( 6 6 )  3 4 2 3 - 2 9 9 5  /  ( 6 6 )  9 9 8 4 - 4 1 1 4 ,  e m a i l : 

atrium.adv@brturbo.com.br.

Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC.

 Para a realização da perícia, caso não haja a juntada das fichas 

financeiras da parte autora, deverá o requerido juntar aos autos, no prazo 

de 30 ( trinta) dias , os holerites da parte autora, no período de 11/1993 

até 08/1994, se ela já era servidora na época. Em caso negativo, o réu 

deverá juntar holerites de servidor em cargo semelhante da parte autora, 

atinente aos mesmos períodos acima mencionados; e, ainda, informar a 

respectiva data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, no período 

de 11/1993 a 02/1994

.

Efetuado o depósito e apresentados os documentos, intime-se o perito 

para dar início aos trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados 

pelas partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de 

início da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos 

do artigo 474 do CPC.
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No mais, mantenho os honorários periciais tais como fixados e as demais 

determinações da decisão que nomeou a perita.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 187649 Nr: 4717-82.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MGC, CELMA GOMES MINEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.

Ante a necessidade de realização de perícia médica na parte autora, 

entendo por bem, desde já, determinar a realização de prova pericial e, 

para tanto, nomeio o Dr. João Leopoldo Baçan, devidamente cadastrado 

pela CGJ/TJMT com endereço profissional à Rua Barão de Melgaço, 2754, 

Edifício Work Tower, 9º andar, sala 908, centro, Cuiabá/MT; para 

realização de perícia médica, independentemente de termo de 

compromisso, que deverá responder os quesitos formulados pelas partes, 

em 20 dias, (CPC, arts. 422 e 431-A), devendo a Sr. Gestor providenciar o 

necessário para designação de data para tanto, com antecedência mínima 

de 30 dias, certificando-se nos autos.

Assim, o profissional deverá ser intimado independentemente de termo de 

compromisso, devendo responder os quesitos formulados pelas partes, 

em 20 dias, (NCPC, arts. 422 e 466), devendo o Sr. Gestor providenciar o 

necessário para designação de data para tanto, com antecedência mínima 

de 30 dias, certificando-se.

Caso o médico aceite a designação, arbitro os honorários periciais em R$ 

740,00 (setecentos e quarenta), o que faço com fulcro no artigo 4º da 

Resolução CNJ-RES-2016/232, atento ao limite máximo da tabela III do 

anexo da referida Resolução, ante a ausência, nesta Comarca, de 

profissionais que aceitem o encargo, sendo necessário o deslocamento 

do profissional a este Juízo.

Esclareça-se ainda que, a solicitação de pagamento dos honorários 

periciais poderá ser realizada por este juízo após o término do prazo para 

que as partes se manifestem acerca do laudo confeccionado, ou, sendo o 

caso, após a realização de complementação ou esclarecimento pelo 

perito.

Se fazendo necessário para o diagnóstico do laudo pericial exames 

complementares, determino que o perito nomeado encaminhe a parte 

autora para a realização dos exames pelo Sistema Único de Saúde-SUS.

Cumpra-se. Intime-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 161931 Nr: 12914-94.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PABLO HENRIQUE DA CRUZ GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA - 

OAB:16.261 - MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de liquidação de sentença.

Considerando que a perita nomeada nos autos, em outras demandas de 

mesma natureza jurídica, recusou o encargo por questões pessoais, 

DESCONSTITUO-A do encargo e nomeio em seu lugar o perito o contador 

JOSÉ APARECIDO ALVES PINTO, o qual pode ser encontrado na Rua Dom 

Pedro II, n° 856, bairro Centro, Rondonópolis-MT, Cep: 78700-220, e nos 

t e l e f o n e s :  ( 6 6 )  3 4 2 3 - 2 9 9 5  /  ( 6 6 )  9 9 8 4 - 4 1 1 4 ,  e m a i l : 

atrium.adv@brturbo.com.br.

Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC.

 Para a realização da perícia, caso não haja a juntada das fichas 

financeiras da parte autora, deverá o requerido juntar aos autos, no prazo 

de 30 ( trinta) dias , os holerites da parte autora, no período de 11/1993 

até 08/1994, se ela já era servidora na época. Em caso negativo, o réu 

deverá juntar holerites de servidor em cargo semelhante da parte autora, 

atinente aos mesmos períodos acima mencionados; e, ainda, informar a 

respectiva data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, no período 

de 11/1993 a 02/1994

.

Efetuado o depósito e apresentados os documentos, intime-se o perito 

para dar início aos trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados 

pelas partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de 

início da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos 

do artigo 474 do CPC.

No mais, mantenho os honorários periciais tais como fixados e as demais 

determinações da decisão que nomeou a perita.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 161932 Nr: 12916-64.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMERO DE MELO SANCHES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA - 

OAB:16.261 - MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de liquidação de sentença.

Conforme determinado no sentença/acórdão, eventual percentual devido 

será apurado em liquidação de sentença. Em razão da natureza do objeto 

da liquidação, a liquidação deve ser feita por arbitramento, nos termos do 

art. 509, inciso I e seguintes, do CPC.

O artigo 510, do Código de Processo Civil, estabelece que:

Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a 

apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que 

fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, 

no que couber, o procedimento da prova pericial.

No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem elaborados 

para apurar eventual percentual devido nomeio como perito o contador 

JOSÉ APARECIDO ALVES PINTO, o qual pode ser encontrado na Rua Dom 

Pedro II, n° 856, bairro Centro, Rondonópolis-MT, Cep: 78700-220, e nos 

t e l e f o n e s :  ( 6 6 )  3 4 2 3 - 2 9 9 5  /  ( 6 6 )  9 9 8 4 - 4 1 1 4 ,  e m a i l : 

atrium.adv@brturbo.com.br.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos fixados na 

sentença/acórdão.

Fixo o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para os honorários periciais, 

haja vista que o perito deverá se deslocar de outra Comarca para realizar 

a perícia nesta.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos fixados na 

sentença/acórdão.

Considerando o disposto no art. 6º, do NCPC e atento às normas do art. 95 

e art. 98,§5º, também do NCPC, atribuo a responsabilidade de pagamento 

da referida perícia à parte autora, restringindo a gratuidade da Justiça 

quanto a tal diligência , com fulcro nas normas acima referidas.

 Desde já, faculto à parte autora o pagamento dos honorários periciais em 

4 ( quatro) parcelas de R$ 125,00 ( cento e vinte e cinco reais), conforme 

§6º do art. 98. Caso opte pelo parcelamento, a primeira parcela deverá ser 

paga no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, ou o total em 60 (sessenta) 

dias úteis a contar da intimação do patrono via DJE, ou seja, cada parcela 

a cada 20 (vinte) dias úteis.

Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC.

 Para a realização da perícia, caso não haja a juntada das fichas 

financeiras da parte autora, deverá o requerido juntar aos autos, no prazo 

de 30 ( trinta) dias , os holerites da parte autora, no período de 11/1993 

até 08/1994, se ela já era servidora na época. Em caso negativo, o réu 

deverá juntar holerites de servidor em cargo semelhante da parte autora, 

atinente aos mesmos períodos acima mencionados; e, ainda, informar a 
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respectiva data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, no período 

de 11/1993 a 02/1994.

Efetuado o depósito e apresentados os documentos, intime-se o perito 

para dar início aos trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados 

pelas partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de 

início da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos 

do artigo 474 do CPC.

O Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção do Laudo 

Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos autos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 161935 Nr: 12922-71.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO RUBENS PIMENTA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA - 

OAB:16.261 - MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de liquidação de sentença.

Considerando que a perita nomeada nos autos, em outras demandas de 

mesma natureza jurídica, recusou o encargo por questões pessoais, 

DESCONSTITUO-A do encargo e nomeio em seu lugar o perito o contador 

JOSÉ APARECIDO ALVES PINTO, o qual pode ser encontrado na Rua Dom 

Pedro II, n° 856, bairro Centro, Rondonópolis-MT, Cep: 78700-220, e nos 

t e l e f o n e s :  ( 6 6 )  3 4 2 3 - 2 9 9 5  /  ( 6 6 )  9 9 8 4 - 4 1 1 4 ,  e m a i l : 

atrium.adv@brturbo.com.br.

Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC.

 Para a realização da perícia, caso não haja a juntada das fichas 

financeiras da parte autora, deverá o requerido juntar aos autos, no prazo 

de 30 ( trinta) dias , os holerites da parte autora, no período de 11/1993 

até 08/1994, se ela já era servidora na época. Em caso negativo, o réu 

deverá juntar holerites de servidor em cargo semelhante da parte autora, 

atinente aos mesmos períodos acima mencionados; e, ainda, informar a 

respectiva data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, no período 

de 11/1993 a 02/1994.

Efetuado o depósito e apresentados os documentos, intime-se o perito 

para dar início aos trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados 

pelas partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de 

início da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos 

do artigo 474 do CPC.

No mais, mantenho os honorários periciais tais como fixados e as demais 

determinações da decisão que nomeou a perita.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 161937 Nr: 12926-11.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALICE FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA - 

OAB:16.261 - MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de liquidação de sentença.

Considerando que a perita nomeada nos autos, em outras demandas de 

mesma natureza jurídica, recusou o encargo por questões pessoais, 

DESCONSTITUO-A do encargo e nomeio em seu lugar o perito o contador 

JOSÉ APARECIDO ALVES PINTO, o qual pode ser encontrado na Rua Dom 

Pedro II, n° 856, bairro Centro, Rondonópolis-MT, Cep: 78700-220, e nos 

t e l e f o n e s :  ( 6 6 )  3 4 2 3 - 2 9 9 5  /  ( 6 6 )  9 9 8 4 - 4 1 1 4 ,  e m a i l : 

atrium.adv@brturbo.com.br.

Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC.

 Para a realização da perícia, caso não haja a juntada das fichas 

financeiras da parte autora, deverá o requerido juntar aos autos, no prazo 

de 30 ( trinta) dias , os holerites da parte autora, no período de 11/1993 

até 08/1994, se ela já era servidora na época. Em caso negativo, o réu 

deverá juntar holerites de servidor em cargo semelhante da parte autora, 

atinente aos mesmos períodos acima mencionados; e, ainda, informar a 

respectiva data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, no período 

de 11/1993 a 02/1994.

Efetuado o depósito e apresentados os documentos, intime-se o perito 

para dar início aos trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados 

pelas partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de 

início da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos 

do artigo 474 do CPC.

No mais, mantenho os honorários periciais tais como fixados e as demais 

determinações da decisão que nomeou a perita.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 161938 Nr: 12928-78.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAN DOUGLAS CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA - 

OAB:16.261 - MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de liquidação de sentença.

Considerando que a perita nomeada nos autos, em outras demandas de 

mesma natureza jurídica, recusou o encargo por questões pessoais, 

DESCONSTITUO-A do encargo e nomeio em seu lugar o perito o contador 

JOSÉ APARECIDO ALVES PINTO, o qual pode ser encontrado na Rua Dom 

Pedro II, n° 856, bairro Centro, Rondonópolis-MT, Cep: 78700-220, e nos 

t e l e f o n e s :  ( 6 6 )  3 4 2 3 - 2 9 9 5  /  ( 6 6 )  9 9 8 4 - 4 1 1 4 ,  e m a i l : 

atrium.adv@brturbo.com.br.

Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC.

 Para a realização da perícia, caso não haja a juntada das fichas 

financeiras da parte autora, deverá o requerido juntar aos autos, no prazo 

de 30 ( trinta) dias , os holerites da parte autora, no período de 11/1993 

até 08/1994, se ela já era servidora na época. Em caso negativo, o réu 

deverá juntar holerites de servidor em cargo semelhante da parte autora, 

atinente aos mesmos períodos acima mencionados; e, ainda, informar a 

respectiva data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, no período 

de 11/1993 a 02/1994.

Efetuado o depósito e apresentados os documentos, intime-se o perito 

para dar início aos trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados 

pelas partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de 

início da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos 

do artigo 474 do CPC.

No mais, mantenho os honorários periciais tais como fixados e as demais 

determinações da decisão que nomeou a perita.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 162061 Nr: 13132-25.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EROZINA BARBOSA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILKER CHRISTI CORRÊA - 

OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de liquidação de sentença.

Considerando que a perita nomeada nos autos, em outras demandas de 

mesma natureza jurídica, recusou o encargo por questões pessoais, 

DESCONSTITUO-A do encargo e nomeio em seu lugar o perito o contador 

JOSÉ APARECIDO ALVES PINTO, o qual pode ser encontrado na Rua Dom 
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Pedro II, n° 856, bairro Centro, Rondonópolis-MT, Cep: 78700-220, e nos 

t e l e f o n e s :  ( 6 6 )  3 4 2 3 - 2 9 9 5  /  ( 6 6 )  9 9 8 4 - 4 1 1 4 ,  e m a i l : 

atrium.adv@brturbo.com.br.

Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC.

 Para a realização da perícia, caso não haja a juntada das fichas 

financeiras da parte autora, deverá o requerido juntar aos autos, no prazo 

de 30 ( trinta) dias , os holerites da parte autora, no período de 11/1993 

até 08/1994, se ela já era servidora na época. Em caso negativo, o réu 

deverá juntar holerites de servidor em cargo semelhante da parte autora, 

atinente aos mesmos períodos acima mencionados; e, ainda, informar a 

respectiva data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, no período 

de 11/1993 a 02/1994

.

Efetuado o depósito e apresentados os documentos, intime-se o perito 

para dar início aos trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados 

pelas partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de 

início da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos 

do artigo 474 do CPC.

No mais, mantenho os honorários periciais tais como fixados e as demais 

determinações da decisão que nomeou a perita.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 162171 Nr: 13323-70.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILDA FINOTTI SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES DA SILVA - OAB:MT 

14.884, RENATA CINTRA RASCHEJA - OAB:15625

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de liquidação de sentença.

Conforme determinado no sentença/acórdão, eventual percentual devido 

será apurado em liquidação de sentença. Em razão da natureza do objeto 

da liquidação, a liquidação deve ser feita por arbitramento, nos termos do 

art. 509, inciso I e seguintes, do CPC.

O artigo 510, do Código de Processo Civil, estabelece que:

Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a 

apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que 

fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, 

no que couber, o procedimento da prova pericial.

No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem elaborados 

para apurar eventual percentual devido nomeio como perito o contador 

JOSÉ APARECIDO ALVES PINTO, o qual pode ser encontrado na Rua Dom 

Pedro II, n° 856, bairro Centro, Rondonópolis-MT, Cep: 78700-220, e nos 

t e l e f o n e s :  ( 6 6 )  3 4 2 3 - 2 9 9 5  /  ( 6 6 )  9 9 8 4 - 4 1 1 4 ,  e m a i l : 

atrium.adv@brturbo.com.br.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos fixados na 

sentença/acórdão.

Fixo o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para os honorários periciais, 

haja vista que o perito deverá se deslocar de outra Comarca para realizar 

a perícia nesta.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos fixados na 

sentença/acórdão.

Considerando o disposto no art. 6º, do NCPC e atento às normas do art. 95 

e art. 98,§5º, também do NCPC, atribuo a responsabilidade de pagamento 

da referida perícia à parte autora, restringindo a gratuidade da Justiça 

quanto a tal diligência , com fulcro nas normas acima referidas.

 Desde já, faculto à parte autora o pagamento dos honorários periciais em 

4 ( quatro) parcelas de R$ 125,00 ( cento e vinte e cinco reais), conforme 

§6º do art. 98. Caso opte pelo parcelamento, a primeira parcela deverá ser 

paga no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, ou o total em 60 (sessenta) 

dias úteis a contar da intimação do patrono via DJE, ou seja, cada parcela 

a cada 20 (vinte) dias úteis.

Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC.

 Para a realização da perícia, caso não haja a juntada das fichas 

financeiras da parte autora, deverá o requerido juntar aos autos, no prazo 

de 30 ( trinta) dias , os holerites da parte autora, no período de 11/1993 

até 08/1994, se ela já era servidora na época. Em caso negativo, o réu 

deverá juntar holerites de servidor em cargo semelhante da parte autora, 

atinente aos mesmos períodos acima mencionados; e, ainda, informar a 

respectiva data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, no período 

de 11/1993 a 02/1994.

Efetuado o depósito e apresentados os documentos, intime-se o perito 

para dar início aos trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados 

pelas partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de 

início da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos 

do artigo 474 do CPC.

O Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção do Laudo 

Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos autos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 162172 Nr: 13325-40.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DONIZETE CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES DA SILVA - OAB:MT 

14.884, RENATA CINTRA RASCHEJA - OAB:15625

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de liquidação de sentença.

Conforme determinado no sentença/acórdão, eventual percentual devido 

será apurado em liquidação de sentença. Em razão da natureza do objeto 

da liquidação, a liquidação deve ser feita por arbitramento, nos termos do 

art. 509, inciso I e seguintes, do CPC.

O artigo 510, do Código de Processo Civil, estabelece que:

Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a 

apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que 

fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, 

no que couber, o procedimento da prova pericial.

No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem elaborados 

para apurar eventual percentual devido nomeio como perito o contador 

JOSÉ APARECIDO ALVES PINTO, o qual pode ser encontrado na Rua Dom 

Pedro II, n° 856, bairro Centro, Rondonópolis-MT, Cep: 78700-220, e nos 

t e l e f o n e s :  ( 6 6 )  3 4 2 3 - 2 9 9 5  /  ( 6 6 )  9 9 8 4 - 4 1 1 4 ,  e m a i l : 

atrium.adv@brturbo.com.br.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos fixados na 

sentença/acórdão.

Fixo o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para os honorários periciais, 

haja vista que o perito deverá se deslocar de outra Comarca para realizar 

a perícia nesta.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos fixados na 

sentença/acórdão.

Considerando o disposto no art. 6º, do NCPC e atento às normas do art. 95 

e art. 98,§5º, também do NCPC, atribuo a responsabilidade de pagamento 

da referida perícia à parte autora, restringindo a gratuidade da Justiça 

quanto a tal diligência , com fulcro nas normas acima referidas.

 Desde já, faculto à parte autora o pagamento dos honorários periciais em 

4 ( quatro) parcelas de R$ 125,00 ( cento e vinte e cinco reais), conforme 

§6º do art. 98. Caso opte pelo parcelamento, a primeira parcela deverá ser 

paga no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, ou o total em 60 (sessenta) 

dias úteis a contar da intimação do patrono via DJE, ou seja, cada parcela 

a cada 20 (vinte) dias úteis.

Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC.

 Para a realização da perícia, caso não haja a juntada das fichas 

financeiras da parte autora, deverá o requerido juntar aos autos, no prazo 

de 30 ( trinta) dias , os holerites da parte autora, no período de 11/1993 

até 08/1994, se ela já era servidora na época. Em caso negativo, o réu 
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deverá juntar holerites de servidor em cargo semelhante da parte autora, 

atinente aos mesmos períodos acima mencionados; e, ainda, informar a 

respectiva data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, no período 

de 11/1993 a 02/1994.

Efetuado o depósito e apresentados os documentos, intime-se o perito 

para dar início aos trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados 

pelas partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de 

início da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos 

do artigo 474 do CPC.

O Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção do Laudo 

Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos autos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 162179 Nr: 13340-09.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILZA RIBEIRO MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES DA SILVA - OAB:MT 

14.884, RENATA CINTRA RASCHEJA - OAB:15625

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de liquidação de sentença.

Considerando que a perita nomeada nos autos, em outras demandas de 

mesma natureza jurídica, recusou o encargo por questões pessoais, 

DESCONSTITUO-A do encargo e nomeio em seu lugar o perito o contador 

JOSÉ APARECIDO ALVES PINTO, o qual pode ser encontrado na Rua Dom 

Pedro II, n° 856, bairro Centro, Rondonópolis-MT, Cep: 78700-220, e nos 

t e l e f o n e s :  ( 6 6 )  3 4 2 3 - 2 9 9 5  /  ( 6 6 )  9 9 8 4 - 4 1 1 4 ,  e m a i l : 

atrium.adv@brturbo.com.br.

Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC.

 Para a realização da perícia, caso não haja a juntada das fichas 

financeiras da parte autora, deverá o requerido juntar aos autos, no prazo 

de 30 ( trinta) dias , os holerites da parte autora, no período de 11/1993 

até 08/1994, se ela já era servidora na época. Em caso negativo, o réu 

deverá juntar holerites de servidor em cargo semelhante da parte autora, 

atinente aos mesmos períodos acima mencionados; e, ainda, informar a 

respectiva data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, no período 

de 11/1993 a 02/1994

.

Efetuado o depósito e apresentados os documentos, intime-se o perito 

para dar início aos trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados 

pelas partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de 

início da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos 

do artigo 474 do CPC.

No mais, mantenho os honorários periciais tais como fixados e as demais 

determinações da decisão que nomeou a perita.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 162180 Nr: 13342-76.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ALICE AGUIAR MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES DA SILVA - OAB:MT 

14.884, RENATA CINTRA RASCHEJA - OAB:15625

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de liquidação de sentença.

Conforme determinado no sentença/acórdão, eventual percentual devido 

será apurado em liquidação de sentença. Em razão da natureza do objeto 

da liquidação, a liquidação deve ser feita por arbitramento, nos termos do 

art. 509, inciso I e seguintes, do CPC.

O artigo 510, do Código de Processo Civil, estabelece que:

Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a 

apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que 

fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, 

no que couber, o procedimento da prova pericial.

No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem elaborados 

para apurar eventual percentual devido nomeio como perito o contador 

JOSÉ APARECIDO ALVES PINTO, o qual pode ser encontrado na Rua Dom 

Pedro II, n° 856, bairro Centro, Rondonópolis-MT, Cep: 78700-220, e nos 

t e l e f o n e s :  ( 6 6 )  3 4 2 3 - 2 9 9 5  /  ( 6 6 )  9 9 8 4 - 4 1 1 4 ,  e m a i l : 

atrium.adv@brturbo.com.br.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos fixados na 

sentença/acórdão.

Fixo o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para os honorários periciais, 

haja vista que o perito deverá se deslocar de outra Comarca para realizar 

a perícia nesta.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos fixados na 

sentença/acórdão.

Considerando o disposto no art. 6º, do NCPC e atento às normas do art. 95 

e art. 98,§5º, também do NCPC, atribuo a responsabilidade de pagamento 

da referida perícia à parte autora, restringindo a gratuidade da Justiça 

quanto a tal diligência , com fulcro nas normas acima referidas.

 Desde já, faculto à parte autora o pagamento dos honorários periciais em 

4 ( quatro) parcelas de R$ 125,00 ( cento e vinte e cinco reais), conforme 

§6º do art. 98. Caso opte pelo parcelamento, a primeira parcela deverá ser 

paga no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, ou o total em 60 (sessenta) 

dias úteis a contar da intimação do patrono via DJE, ou seja, cada parcela 

a cada 20 (vinte) dias úteis.

Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC.

 Para a realização da perícia, caso não haja a juntada das fichas 

financeiras da parte autora, deverá o requerido juntar aos autos, no prazo 

de 30 ( trinta) dias , os holerites da parte autora, no período de 11/1993 

até 08/1994, se ela já era servidora na época. Em caso negativo, o réu 

deverá juntar holerites de servidor em cargo semelhante da parte autora, 

atinente aos mesmos períodos acima mencionados; e, ainda, informar a 

respectiva data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, no período 

de 11/1993 a 02/1994.

Efetuado o depósito e apresentados os documentos, intime-se o perito 

para dar início aos trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados 

pelas partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de 

início da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos 

do artigo 474 do CPC.

O Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção do Laudo 

Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos autos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 162182 Nr: 13346-16.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILENE OLIVEIRA BASTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES DA SILVA - OAB:MT 

14.884, RENATA CINTRA RASCHEJA - OAB:15625

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de liquidação de sentença.

Conforme determinado no sentença/acórdão, eventual percentual devido 

será apurado em liquidação de sentença. Em razão da natureza do objeto 

da liquidação, a liquidação deve ser feita por arbitramento, nos termos do 

art. 509, inciso I e seguintes, do CPC.

O artigo 510, do Código de Processo Civil, estabelece que:

Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a 

apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que 

fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, 

no que couber, o procedimento da prova pericial.

No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem elaborados 

para apurar eventual percentual devido nomeio como perito o contador 

JOSÉ APARECIDO ALVES PINTO, o qual pode ser encontrado na Rua Dom 

Pedro II, n° 856, bairro Centro, Rondonópolis-MT, Cep: 78700-220, e nos 

t e l e f o n e s :  ( 6 6 )  3 4 2 3 - 2 9 9 5  /  ( 6 6 )  9 9 8 4 - 4 1 1 4 ,  e m a i l : 

atrium.adv@brturbo.com.br.
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Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos fixados na 

sentença/acórdão.

Fixo o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para os honorários periciais, 

haja vista que o perito deverá se deslocar de outra Comarca para realizar 

a perícia nesta.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos fixados na 

sentença/acórdão.

Considerando o disposto no art. 6º, do NCPC e atento às normas do art. 95 

e art. 98,§5º, também do NCPC, atribuo a responsabilidade de pagamento 

da referida perícia à parte autora, restringindo a gratuidade da Justiça 

quanto a tal diligência , com fulcro nas normas acima referidas.

 Desde já, faculto à parte autora o pagamento dos honorários periciais em 

4 ( quatro) parcelas de R$ 125,00 ( cento e vinte e cinco reais), conforme 

§6º do art. 98. Caso opte pelo parcelamento, a primeira parcela deverá ser 

paga no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, ou o total em 60 (sessenta) 

dias úteis a contar da intimação do patrono via DJE, ou seja, cada parcela 

a cada 20 (vinte) dias úteis.

Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC.

 Para a realização da perícia, caso não haja a juntada das fichas 

financeiras da parte autora, deverá o requerido juntar aos autos, no prazo 

de 30 ( trinta) dias , os holerites da parte autora, no período de 11/1993 

até 08/1994, se ela já era servidora na época. Em caso negativo, o réu 

deverá juntar holerites de servidor em cargo semelhante da parte autora, 

atinente aos mesmos períodos acima mencionados; e, ainda, informar a 

respectiva data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, no período 

de 11/1993 a 02/1994.

Efetuado o depósito e apresentados os documentos, intime-se o perito 

para dar início aos trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados 

pelas partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de 

início da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos 

do artigo 474 do CPC.

O Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção do Laudo 

Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos autos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 162374 Nr: 13710-85.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA FATIMA SOUZA ALVES MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES DA SILVA - OAB:MT 

14.884, RENATA CINTRA RASCHEJA - OAB:15625

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de liquidação de sentença.

Conforme determinado no sentença/acórdão, eventual percentual devido 

será apurado em liquidação de sentença. Em razão da natureza do objeto 

da liquidação, a liquidação deve ser feita por arbitramento, nos termos do 

art. 509, inciso I e seguintes, do CPC.

O artigo 510, do Código de Processo Civil, estabelece que:

Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a 

apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que 

fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, 

no que couber, o procedimento da prova pericial.

No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem elaborados 

para apurar eventual percentual devido nomeio como perito o contador 

JOSÉ APARECIDO ALVES PINTO, o qual pode ser encontrado na Rua Dom 

Pedro II, n° 856, bairro Centro, Rondonópolis-MT, Cep: 78700-220, e nos 

t e l e f o n e s :  ( 6 6 )  3 4 2 3 - 2 9 9 5  /  ( 6 6 )  9 9 8 4 - 4 1 1 4 ,  e m a i l : 

atrium.adv@brturbo.com.br.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos fixados na 

sentença/acórdão.

Fixo o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para os honorários periciais, 

haja vista que o perito deverá se deslocar de outra Comarca para realizar 

a perícia nesta.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos fixados na 

sentença/acórdão.

Considerando o disposto no art. 6º, do NCPC e atento às normas do art. 95 

e art. 98,§5º, também do NCPC, atribuo a responsabilidade de pagamento 

da referida perícia à parte autora, restringindo a gratuidade da Justiça 

quanto a tal diligência , com fulcro nas normas acima referidas.

 Desde já, faculto à parte autora o pagamento dos honorários periciais em 

4 ( quatro) parcelas de R$ 125,00 ( cento e vinte e cinco reais), conforme 

§6º do art. 98. Caso opte pelo parcelamento, a primeira parcela deverá ser 

paga no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, ou o total em 60 (sessenta) 

dias úteis a contar da intimação do patrono via DJE, ou seja, cada parcela 

a cada 20 (vinte) dias úteis.

Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC.

 Para a realização da perícia, caso não haja a juntada das fichas 

financeiras da parte autora, deverá o requerido juntar aos autos, no prazo 

de 30 ( trinta) dias , os holerites da parte autora, no período de 11/1993 

até 08/1994, se ela já era servidora na época. Em caso negativo, o réu 

deverá juntar holerites de servidor em cargo semelhante da parte autora, 

atinente aos mesmos períodos acima mencionados; e, ainda, informar a 

respectiva data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, no período 

de 11/1993 a 02/1994.

Efetuado o depósito e apresentados os documentos, intime-se o perito 

para dar início aos trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados 

pelas partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de 

início da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos 

do artigo 474 do CPC.

O Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção do Laudo 

Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos autos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 162376 Nr: 13714-25.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONILIA SCARIN DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES DA SILVA - OAB:MT 

14.884, RENATA CINTRA RASCHEJA - OAB:15625

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de liquidação de sentença.Conforme determinado no 

sentença/acórdão, eventual percentual devido será apurado em liquidação 

de sentença. Em razão da natureza do objeto da liquidação, a liquidação 

deve ser feita por arbitramento, nos termos do art. 509, inciso I e 

seguintes, do CPC.O artigo 510, do Código de Processo Civil, estabelece 

que:Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para 

a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que 

fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, 

no que couber, o procedimento da prova pericial.No caso, tendo em vista a 

complexidade dos cálculos a serem elaborados para apurar eventual 

percentual devido nomeio como perito o contador JOSÉ APARECIDO 

ALVES PINTO, o qual pode ser encontrado na Rua Dom Pedro II, n° 856, 

bairro Centro, Rondonópolis-MT, Cep: 78700-220, e nos telefones: (66) 

3423-2995 / (66) 9984-4114, email: atrium.adv@brturbo.com.br.Anoto que 

o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da conversão 

de cruzeiro real para URV, nos termos fixados na sentença/acórdão.Fixo 

o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para os honorários periciais, haja 

vista que o perito deverá se deslocar de outra Comarca para realizar a 

perícia nesta.Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial 

decorrente da conversão de cruzeiro real para URV, nos termos fixados 

na sentença/acórdão.Considerando o disposto no art. 6º, do NCPC e 

atento às normas do art. 95 e art. 98,§5º, também do NCPC, atribuo a 

responsabilidade de pagamento da referida perícia à parte autora, 

restringindo a gratuidade da Justiça quanto a tal diligência , com fulcro nas 

normas acima referidas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 162622 Nr: 14134-30.2013.811.0055
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JUSIENE GOIS MAKOSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES DA SILVA - OAB:MT 

14.884, RENATA CINTRA RASCHEJA - OAB:15625

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de liquidação de sentença.

Conforme determinado no sentença/acórdão, eventual percentual devido 

será apurado em liquidação de sentença. Em razão da natureza do objeto 

da liquidação, a liquidação deve ser feita por arbitramento, nos termos do 

art. 509, inciso I e seguintes, do CPC.

O artigo 510, do Código de Processo Civil, estabelece que:

Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a 

apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que 

fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, 

no que couber, o procedimento da prova pericial.

No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem elaborados 

para apurar eventual percentual devido nomeio como perito o contador 

JOSÉ APARECIDO ALVES PINTO, o qual pode ser encontrado na Rua Dom 

Pedro II, n° 856, bairro Centro, Rondonópolis-MT, Cep: 78700-220, e nos 

t e l e f o n e s :  ( 6 6 )  3 4 2 3 - 2 9 9 5  /  ( 6 6 )  9 9 8 4 - 4 1 1 4 ,  e m a i l : 

atrium.adv@brturbo.com.br.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos fixados na 

sentença/acórdão.

Fixo o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para os honorários periciais, 

haja vista que o perito deverá se deslocar de outra Comarca para realizar 

a perícia nesta.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos fixados na 

sentença/acórdão.

Considerando o disposto no art. 6º, do NCPC e atento às normas do art. 95 

e art. 98,§5º, também do NCPC, atribuo a responsabilidade de pagamento 

da referida perícia à parte autora, restringindo a gratuidade da Justiça 

quanto a tal diligência , com fulcro nas normas acima referidas.

 Desde já, faculto à parte autora o pagamento dos honorários periciais em 

4 ( quatro) parcelas de R$ 125,00 ( cento e vinte e cinco reais), conforme 

§6º do art. 98. Caso opte pelo parcelamento, a primeira parcela deverá ser 

paga no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, ou o total em 60 (sessenta) 

dias úteis a contar da intimação do patrono via DJE, ou seja, cada parcela 

a cada 20 (vinte) dias úteis.

Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC.

 Para a realização da perícia, caso não haja a juntada das fichas 

financeiras da parte autora, deverá o requerido juntar aos autos, no prazo 

de 30 ( trinta) dias , os holerites da parte autora, no período de 11/1993 

até 08/1994, se ela já era servidora na época. Em caso negativo, o réu 

deverá juntar holerites de servidor em cargo semelhante da parte autora, 

atinente aos mesmos períodos acima mencionados; e, ainda, informar a 

respectiva data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, no período 

de 11/1993 a 02/1994.

Efetuado o depósito e apresentados os documentos, intime-se o perito 

para dar início aos trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados 

pelas partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de 

início da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos 

do artigo 474 do CPC.

O Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção do Laudo 

Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos autos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 162625 Nr: 14140-37.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURDES GARCIA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES DA SILVA - OAB:MT 

14.884, RENATA CINTRA RASCHEJA - OAB:15625

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de liquidação de sentença.

Considerando que a perita nomeada nos autos, em outras demandas de 

mesma natureza jurídica, recusou o encargo por questões pessoais, 

DESCONSTITUO-A do encargo e nomeio em seu lugar o perito o contador 

JOSÉ APARECIDO ALVES PINTO, o qual pode ser encontrado na Rua Dom 

Pedro II, n° 856, bairro Centro, Rondonópolis-MT, Cep: 78700-220, e nos 

t e l e f o n e s :  ( 6 6 )  3 4 2 3 - 2 9 9 5  /  ( 6 6 )  9 9 8 4 - 4 1 1 4 ,  e m a i l : 

atrium.adv@brturbo.com.br.

Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC.

 Para a realização da perícia, caso não haja a juntada das fichas 

financeiras da parte autora, deverá o requerido juntar aos autos, no prazo 

de 30 ( trinta) dias , os holerites da parte autora, no período de 11/1993 

até 08/1994, se ela já era servidora na época. Em caso negativo, o réu 

deverá juntar holerites de servidor em cargo semelhante da parte autora, 

atinente aos mesmos períodos acima mencionados; e, ainda, informar a 

respectiva data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, no período 

de 11/1993 a 02/1994

.

Efetuado o depósito e apresentados os documentos, intime-se o perito 

para dar início aos trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados 

pelas partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de 

início da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos 

do artigo 474 do CPC.

No mais, mantenho os honorários periciais tais como fixados e as demais 

determinações da decisão que nomeou a perita.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 162628 Nr: 14146-44.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALVANY LEOCADIO DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES DA SILVA - OAB:MT 

14.884, RENATA CINTRA RASCHEJA - OAB:15625

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de liquidação de sentença.

Conforme determinado no sentença/acórdão, eventual percentual devido 

será apurado em liquidação de sentença. Em razão da natureza do objeto 

da liquidação, a liquidação deve ser feita por arbitramento, nos termos do 

art. 509, inciso I e seguintes, do CPC.

O artigo 510, do Código de Processo Civil, estabelece que:

Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a 

apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que 

fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, 

no que couber, o procedimento da prova pericial.

No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem elaborados 

para apurar eventual percentual devido nomeio como perito o contador 

JOSÉ APARECIDO ALVES PINTO, o qual pode ser encontrado na Rua Dom 

Pedro II, n° 856, bairro Centro, Rondonópolis-MT, Cep: 78700-220, e nos 

t e l e f o n e s :  ( 6 6 )  3 4 2 3 - 2 9 9 5  /  ( 6 6 )  9 9 8 4 - 4 1 1 4 ,  e m a i l : 

atrium.adv@brturbo.com.br.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos fixados na 

sentença/acórdão.

Fixo o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para os honorários periciais, 

haja vista que o perito deverá se deslocar de outra Comarca para realizar 

a perícia nesta.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos fixados na 

sentença/acórdão.

Considerando o disposto no art. 6º, do NCPC e atento às normas do art. 95 

e art. 98,§5º, também do NCPC, atribuo a responsabilidade de pagamento 

da referida perícia à parte autora, restringindo a gratuidade da Justiça 

quanto a tal diligência , com fulcro nas normas acima referidas.

 Desde já, faculto à parte autora o pagamento dos honorários periciais em 

4 ( quatro) parcelas de R$ 125,00 ( cento e vinte e cinco reais), conforme 
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§6º do art. 98. Caso opte pelo parcelamento, a primeira parcela deverá ser 

paga no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, ou o total em 60 (sessenta) 

dias úteis a contar da intimação do patrono via DJE, ou seja, cada parcela 

a cada 20 (vinte) dias úteis.

Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC.

 Para a realização da perícia, caso não haja a juntada das fichas 

financeiras da parte autora, deverá o requerido juntar aos autos, no prazo 

de 30 ( trinta) dias , os holerites da parte autora, no período de 11/1993 

até 08/1994, se ela já era servidora na época. Em caso negativo, o réu 

deverá juntar holerites de servidor em cargo semelhante da parte autora, 

atinente aos mesmos períodos acima mencionados; e, ainda, informar a 

respectiva data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, no período 

de 11/1993 a 02/1994.

Efetuado o depósito e apresentados os documentos, intime-se o perito 

para dar início aos trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados 

pelas partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de 

início da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos 

do artigo 474 do CPC.

O Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção do Laudo 

Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos autos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 162632 Nr: 14154-21.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENEROSA ALVES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA CINTRA RASCHEJA - 

OAB:15625

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de liquidação de sentença.

Conforme determinado no sentença/acórdão, eventual percentual devido 

será apurado em liquidação de sentença. Em razão da natureza do objeto 

da liquidação, a liquidação deve ser feita por arbitramento, nos termos do 

art. 509, inciso I e seguintes, do CPC.

O artigo 510, do Código de Processo Civil, estabelece que:

Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a 

apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que 

fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, 

no que couber, o procedimento da prova pericial.

No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem elaborados 

para apurar eventual percentual devido nomeio como perito o contador 

JOSÉ APARECIDO ALVES PINTO, o qual pode ser encontrado na Rua Dom 

Pedro II, n° 856, bairro Centro, Rondonópolis-MT, Cep: 78700-220, e nos 

t e l e f o n e s :  ( 6 6 )  3 4 2 3 - 2 9 9 5  /  ( 6 6 )  9 9 8 4 - 4 1 1 4 ,  e m a i l : 

atrium.adv@brturbo.com.br.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos fixados na 

sentença/acórdão.

Fixo o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para os honorários periciais, 

haja vista que o perito deverá se deslocar de outra Comarca para realizar 

a perícia nesta.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos fixados na 

sentença/acórdão.

Considerando o disposto no art. 6º, do NCPC e atento às normas do art. 95 

e art. 98,§5º, também do NCPC, atribuo a responsabilidade de pagamento 

da referida perícia à parte autora, restringindo a gratuidade da Justiça 

quanto a tal diligência , com fulcro nas normas acima referidas.

 Desde já, faculto à parte autora o pagamento dos honorários periciais em 

4 ( quatro) parcelas de R$ 125,00 ( cento e vinte e cinco reais), conforme 

§6º do art. 98. Caso opte pelo parcelamento, a primeira parcela deverá ser 

paga no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, ou o total em 60 (sessenta) 

dias úteis a contar da intimação do patrono via DJE, ou seja, cada parcela 

a cada 20 (vinte) dias úteis.

Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC.

 Para a realização da perícia, caso não haja a juntada das fichas 

financeiras da parte autora, deverá o requerido juntar aos autos, no prazo 

de 30 ( trinta) dias , os holerites da parte autora, no período de 11/1993 

até 08/1994, se ela já era servidora na época. Em caso negativo, o réu 

deverá juntar holerites de servidor em cargo semelhante da parte autora, 

atinente aos mesmos períodos acima mencionados; e, ainda, informar a 

respectiva data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, no período 

de 11/1993 a 02/1994.

Efetuado o depósito e apresentados os documentos, intime-se o perito 

para dar início aos trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados 

pelas partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de 

início da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos 

do artigo 474 do CPC.

O Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção do Laudo 

Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos autos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 162777 Nr: 14432-22.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODETE SEBASTIANA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES DA SILVA - OAB:MT 

14.884, RENATA CINTRA RASCHEJA - OAB:15625

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de liquidação de sentença.

Considerando que a perita nomeada nos autos, em outras demandas de 

mesma natureza jurídica, recusou o encargo por questões pessoais, 

DESCONSTITUO-A do encargo e nomeio em seu lugar o perito o contador 

JOSÉ APARECIDO ALVES PINTO, o qual pode ser encontrado na Rua Dom 

Pedro II, n° 856, bairro Centro, Rondonópolis-MT, Cep: 78700-220, e nos 

t e l e f o n e s :  ( 6 6 )  3 4 2 3 - 2 9 9 5  /  ( 6 6 )  9 9 8 4 - 4 1 1 4 ,  e m a i l : 

atrium.adv@brturbo.com.br.

Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC.

 Para a realização da perícia, caso não haja a juntada das fichas 

financeiras da parte autora, deverá o requerido juntar aos autos, no prazo 

de 30 ( trinta) dias , os holerites da parte autora, no período de 11/1993 

até 08/1994, se ela já era servidora na época. Em caso negativo, o réu 

deverá juntar holerites de servidor em cargo semelhante da parte autora, 

atinente aos mesmos períodos acima mencionados; e, ainda, informar a 

respectiva data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, no período 

de 11/1993 a 02/1994.

Efetuado o depósito e apresentados os documentos, intime-se o perito 

para dar início aos trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados 

pelas partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de 

início da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos 

do artigo 474 do CPC.

No mais, mantenho os honorários periciais tais como fixados e as demais 

determinações da decisão que nomeou a perita.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 162892 Nr: 14635-81.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCI VONE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES DA SILVA - OAB:MT 

14.884, RENATA CINTRA RASCHEJA - OAB:15625

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de liquidação de sentença.

Conforme determinado no sentença/acórdão, eventual percentual devido 

será apurado em liquidação de sentença. Em razão da natureza do objeto 

da liquidação, a liquidação deve ser feita por arbitramento, nos termos do 

art. 509, inciso I e seguintes, do CPC.
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O artigo 510, do Código de Processo Civil, estabelece que:

Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a 

apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que 

fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, 

no que couber, o procedimento da prova pericial.

No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem elaborados 

para apurar eventual percentual devido nomeio como perito o contador 

JOSÉ APARECIDO ALVES PINTO, o qual pode ser encontrado na Rua Dom 

Pedro II, n° 856, bairro Centro, Rondonópolis-MT, Cep: 78700-220, e nos 

t e l e f o n e s :  ( 6 6 )  3 4 2 3 - 2 9 9 5  /  ( 6 6 )  9 9 8 4 - 4 1 1 4 ,  e m a i l : 

atrium.adv@brturbo.com.br.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos fixados na 

sentença/acórdão.

Fixo o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para os honorários periciais, 

haja vista que o perito deverá se deslocar de outra Comarca para realizar 

a perícia nesta.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos fixados na 

sentença/acórdão.

Considerando o disposto no art. 6º, do NCPC e atento às normas do art. 95 

e art. 98,§5º, também do NCPC, atribuo a responsabilidade de pagamento 

da referida perícia à parte autora, restringindo a gratuidade da Justiça 

quanto a tal diligência , com fulcro nas normas acima referidas.

 Desde já, faculto à parte autora o pagamento dos honorários periciais em 

4 ( quatro) parcelas de R$ 125,00 ( cento e vinte e cinco reais), conforme 

§6º do art. 98. Caso opte pelo parcelamento, a primeira parcela deverá ser 

paga no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, ou o total em 60 (sessenta) 

dias úteis a contar da intimação do patrono via DJE, ou seja, cada parcela 

a cada 20 (vinte) dias úteis.

Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC.

 Para a realização da perícia, caso não haja a juntada das fichas 

financeiras da parte autora, deverá o requerido juntar aos autos, no prazo 

de 30 ( trinta) dias , os holerites da parte autora, no período de 11/1993 

até 08/1994, se ela já era servidora na época. Em caso negativo, o réu 

deverá juntar holerites de servidor em cargo semelhante da parte autora, 

atinente aos mesmos períodos acima mencionados; e, ainda, informar a 

respectiva data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, no período 

de 11/1993 a 02/1994.

Efetuado o depósito e apresentados os documentos, intime-se o perito 

para dar início aos trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados 

pelas partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de 

início da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos 

do artigo 474 do CPC.

O Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção do Laudo 

Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos autos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 162893 Nr: 14637-51.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO GUDOLLE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES DA SILVA - OAB:MT 

14.884, RENATA CINTRA RASCHEJA - OAB:15625

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 . Para a realização da perícia, caso não haja a juntada das fichas 

financeiras da parte autora, deverá o requerido juntar aos autos, no prazo 

de 30 ( trinta) dias , os holerites da parte autora, no período de 11/1993 

até 08/1994, se ela já era servidora na época. Em caso negativo, o réu 

deverá juntar holerites de servidor em cargo semelhante da parte autora, 

atinente aos mesmos períodos acima mencionados; e, ainda, informar a 

respectiva data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, no período 

de 11/1993 a 02/1994.Efetuado o depósito e apresentados os 

documentos, intime-se o perito para dar início aos trabalhos, 

encaminhando-se os quesitos apresentados pelas partes, cientificando-o 

de que deverá informar nos autos a data de início da perícia, a fim de que 

as partes possam ser intimadas, nos termos do artigo 474 do CPC.O Sr. 

Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção do Laudo Pericial, 

respondendo aos quesitos acostados aos autos. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 162894 Nr: 14639-21.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIO OJEDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES DA SILVA - OAB:MT 

14.884, RENATA CINTRA RASCHEJA - OAB:15625

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de liquidação de sentença.

Conforme determinado no sentença/acórdão, eventual percentual devido 

será apurado em liquidação de sentença. Em razão da natureza do objeto 

da liquidação, a liquidação deve ser feita por arbitramento, nos termos do 

art. 509, inciso I e seguintes, do CPC.

O artigo 510, do Código de Processo Civil, estabelece que:

Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a 

apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que 

fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, 

no que couber, o procedimento da prova pericial.

No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem elaborados 

para apurar eventual percentual devido nomeio como perito o contador 

JOSÉ APARECIDO ALVES PINTO, o qual pode ser encontrado na Rua Dom 

Pedro II, n° 856, bairro Centro, Rondonópolis-MT, Cep: 78700-220, e nos 

t e l e f o n e s :  ( 6 6 )  3 4 2 3 - 2 9 9 5  /  ( 6 6 )  9 9 8 4 - 4 1 1 4 ,  e m a i l : 

atrium.adv@brturbo.com.br.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos fixados na 

sentença/acórdão.

Fixo o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para os honorários periciais, 

haja vista que o perito deverá se deslocar de outra Comarca para realizar 

a perícia nesta.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos fixados na 

sentença/acórdão.

Considerando o disposto no art. 6º, do NCPC e atento às normas do art. 95 

e art. 98,§5º, também do NCPC, atribuo a responsabilidade de pagamento 

da referida perícia à parte autora, restringindo a gratuidade da Justiça 

quanto a tal diligência , com fulcro nas normas acima referidas.

 Desde já, faculto à parte autora o pagamento dos honorários periciais em 

4 ( quatro) parcelas de R$ 125,00 ( cento e vinte e cinco reais), conforme 

§6º do art. 98. Caso opte pelo parcelamento, a primeira parcela deverá ser 

paga no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, ou o total em 60 (sessenta) 

dias úteis a contar da intimação do patrono via DJE, ou seja, cada parcela 

a cada 20 (vinte) dias úteis.

Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC.

 Para a realização da perícia, caso não haja a juntada das fichas 

financeiras da parte autora, deverá o requerido juntar aos autos, no prazo 

de 30 ( trinta) dias , os holerites da parte autora, no período de 11/1993 

até 08/1994, se ela já era servidora na época. Em caso negativo, o réu 

deverá juntar holerites de servidor em cargo semelhante da parte autora, 

atinente aos mesmos períodos acima mencionados; e, ainda, informar a 

respectiva data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, no período 

de 11/1993 a 02/1994.

Efetuado o depósito e apresentados os documentos, intime-se o perito 

para dar início aos trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados 

pelas partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de 

início da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos 

do artigo 474 do CPC.

O Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção do Laudo 

Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos autos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 162895 Nr: 14641-88.2013.811.0055
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MARTA DIONISIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES DA SILVA - OAB:MT 

14.884, RENATA CINTRA RASCHEJA - OAB:15625

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de liquidação de sentença.

Conforme determinado no sentença/acórdão, eventual percentual devido 

será apurado em liquidação de sentença. Em razão da natureza do objeto 

da liquidação, a liquidação deve ser feita por arbitramento, nos termos do 

art. 509, inciso I e seguintes, do CPC.

O artigo 510, do Código de Processo Civil, estabelece que:

Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a 

apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que 

fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, 

no que couber, o procedimento da prova pericial.

No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem elaborados 

para apurar eventual percentual devido nomeio como perito o contador 

JOSÉ APARECIDO ALVES PINTO, o qual pode ser encontrado na Rua Dom 

Pedro II, n° 856, bairro Centro, Rondonópolis-MT, Cep: 78700-220, e nos 

t e l e f o n e s :  ( 6 6 )  3 4 2 3 - 2 9 9 5  /  ( 6 6 )  9 9 8 4 - 4 1 1 4 ,  e m a i l : 

atrium.adv@brturbo.com.br.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos fixados na 

sentença/acórdão.

Fixo o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para os honorários periciais, 

haja vista que o perito deverá se deslocar de outra Comarca para realizar 

a perícia nesta.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos fixados na 

sentença/acórdão.

Considerando o disposto no art. 6º, do NCPC e atento às normas do art. 95 

e art. 98,§5º, também do NCPC, atribuo a responsabilidade de pagamento 

da referida perícia à parte autora, restringindo a gratuidade da Justiça 

quanto a tal diligência , com fulcro nas normas acima referidas.

 Desde já, faculto à parte autora o pagamento dos honorários periciais em 

4 ( quatro) parcelas de R$ 125,00 ( cento e vinte e cinco reais), conforme 

§6º do art. 98. Caso opte pelo parcelamento, a primeira parcela deverá ser 

paga no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, ou o total em 60 (sessenta) 

dias úteis a contar da intimação do patrono via DJE, ou seja, cada parcela 

a cada 20 (vinte) dias úteis.

Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC.

 Para a realização da perícia, caso não haja a juntada das fichas 

financeiras da parte autora, deverá o requerido juntar aos autos, no prazo 

de 30 ( trinta) dias , os holerites da parte autora, no período de 11/1993 

até 08/1994, se ela já era servidora na época. Em caso negativo, o réu 

deverá juntar holerites de servidor em cargo semelhante da parte autora, 

atinente aos mesmos períodos acima mencionados; e, ainda, informar a 

respectiva data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, no período 

de 11/1993 a 02/1994.

Efetuado o depósito e apresentados os documentos, intime-se o perito 

para dar início aos trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados 

pelas partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de 

início da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos 

do artigo 474 do CPC.

O Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção do Laudo 

Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos autos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 162910 Nr: 14671-26.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanda Marcelo Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉDER PEREIRA DE ASSIS - 

OAB:8066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de liquidação de sentença.

Considerando que a perita nomeada nos autos, em outras demandas de 

mesma natureza jurídica, recusou o encargo por questões pessoais, 

DESCONSTITUO-A do encargo e nomeio em seu lugar o perito o contador 

JOSÉ APARECIDO ALVES PINTO, o qual pode ser encontrado na Rua Dom 

Pedro II, n° 856, bairro Centro, Rondonópolis-MT, Cep: 78700-220, e nos 

t e l e f o n e s :  ( 6 6 )  3 4 2 3 - 2 9 9 5  /  ( 6 6 )  9 9 8 4 - 4 1 1 4 ,  e m a i l : 

atrium.adv@brturbo.com.br.

Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC.

 Para a realização da perícia, caso não haja a juntada das fichas 

financeiras da parte autora, deverá o requerido juntar aos autos, no prazo 

de 30 ( trinta) dias , os holerites da parte autora, no período de 11/1993 

até 08/1994, se ela já era servidora na época. Em caso negativo, o réu 

deverá juntar holerites de servidor em cargo semelhante da parte autora, 

atinente aos mesmos períodos acima mencionados; e, ainda, informar a 

respectiva data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, no período 

de 11/1993 a 02/1994.

Efetuado o depósito e apresentados os documentos, intime-se o perito 

para dar início aos trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados 

pelas partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de 

início da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos 

do artigo 474 do CPC.

No mais, mantenho os honorários periciais tais como fixados e as demais 

determinações da decisão que nomeou a perita.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 162911 Nr: 14673-93.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILENE QUIRINO NEIVA EVANGELISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482, HENRIQUE CRISTÓVÃO ALMEIDA - 

OAB:OAB-MT 9585, LINDOLFO ALVES DA COSTA - OAB:4366/MT, 

RODRIGO ALBERTASSE SALES - OAB:OAB/MT 17591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de liquidação de sentença.

Conforme determinado no sentença/acórdão, eventual percentual devido 

será apurado em liquidação de sentença. Em razão da natureza do objeto 

da liquidação, a liquidação deve ser feita por arbitramento, nos termos do 

art. 509, inciso I e seguintes, do CPC.

O artigo 510, do Código de Processo Civil, estabelece que:

Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a 

apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que 

fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, 

no que couber, o procedimento da prova pericial.

No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem elaborados 

para apurar eventual percentual devido nomeio como perito o contador 

JOSÉ APARECIDO ALVES PINTO, o qual pode ser encontrado na Rua Dom 

Pedro II, n° 856, bairro Centro, Rondonópolis-MT, Cep: 78700-220, e nos 

t e l e f o n e s :  ( 6 6 )  3 4 2 3 - 2 9 9 5  /  ( 6 6 )  9 9 8 4 - 4 1 1 4 ,  e m a i l : 

atrium.adv@brturbo.com.br.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos fixados na 

sentença/acórdão.

Fixo o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para os honorários periciais, 

haja vista que o perito deverá se deslocar de outra Comarca para realizar 

a perícia nesta.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos fixados na 

sentença/acórdão.

Considerando o disposto no art. 6º, do NCPC e atento às normas do art. 95 

e art. 98,§5º, também do NCPC, atribuo a responsabilidade de pagamento 

da referida perícia à parte autora, restringindo a gratuidade da Justiça 

quanto a tal diligência , com fulcro nas normas acima referidas.

 Desde já, faculto à parte autora o pagamento dos honorários periciais em 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069616/3/2020 Página 210 de 799



4 ( quatro) parcelas de R$ 125,00 ( cento e vinte e cinco reais), conforme 

§6º do art. 98. Caso opte pelo parcelamento, a primeira parcela deverá ser 

paga no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, ou o total em 60 (sessenta) 

dias úteis a contar da intimação do patrono via DJE, ou seja, cada parcela 

a cada 20 (vinte) dias úteis.

Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC.

 Para a realização da perícia, caso não haja a juntada das fichas 

financeiras da parte autora, deverá o requerido juntar aos autos, no prazo 

de 30 ( trinta) dias , os holerites da parte autora, no período de 11/1993 

até 08/1994, se ela já era servidora na época. Em caso negativo, o réu 

deverá juntar holerites de servidor em cargo semelhante da parte autora, 

atinente aos mesmos períodos acima mencionados; e, ainda, informar a 

respectiva data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, no período 

de 11/1993 a 02/1994.

Efetuado o depósito e apresentados os documentos, intime-se o perito 

para dar início aos trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados 

pelas partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de 

início da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos 

do artigo 474 do CPC.

O Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção do Laudo 

Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos autos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 162912 Nr: 14675-63.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODENI VICTOR DE OLIVEIRA CHALEGRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL GUIMARÃES DA SILVA 

- OAB:13173/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de liquidação de sentença.

Considerando que a perita nomeada nos autos, em outras demandas de 

mesma natureza jurídica, recusou o encargo por questões pessoais, 

DESCONSTITUO-A do encargo e nomeio em seu lugar o perito o contador 

JOSÉ APARECIDO ALVES PINTO, o qual pode ser encontrado na Rua Dom 

Pedro II, n° 856, bairro Centro, Rondonópolis-MT, Cep: 78700-220, e nos 

t e l e f o n e s :  ( 6 6 )  3 4 2 3 - 2 9 9 5  /  ( 6 6 )  9 9 8 4 - 4 1 1 4 ,  e m a i l : 

atrium.adv@brturbo.com.br.

Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC.

 Para a realização da perícia, caso não haja a juntada das fichas 

financeiras da parte autora, deverá o requerido juntar aos autos, no prazo 

de 30 ( trinta) dias , os holerites da parte autora, no período de 11/1993 

até 08/1994, se ela já era servidora na época. Em caso negativo, o réu 

deverá juntar holerites de servidor em cargo semelhante da parte autora, 

atinente aos mesmos períodos acima mencionados; e, ainda, informar a 

respectiva data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, no período 

de 11/1993 a 02/1994.

Efetuado o depósito e apresentados os documentos, intime-se o perito 

para dar início aos trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados 

pelas partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de 

início da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos 

do artigo 474 do CPC.

No mais, mantenho os honorários periciais tais como fixados e as demais 

determinações da decisão que nomeou a perita.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 162913 Nr: 14677-33.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMONE RAMOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de liquidação de sentença.

Conforme determinado no sentença/acórdão, eventual percentual devido 

será apurado em liquidação de sentença. Em razão da natureza do objeto 

da liquidação, a liquidação deve ser feita por arbitramento, nos termos do 

art. 509, inciso I e seguintes, do CPC.

O artigo 510, do Código de Processo Civil, estabelece que:

Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a 

apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que 

fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, 

no que couber, o procedimento da prova pericial.

No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem elaborados 

para apurar eventual percentual devido nomeio como perito o contador 

JOSÉ APARECIDO ALVES PINTO, o qual pode ser encontrado na Rua Dom 

Pedro II, n° 856, bairro Centro, Rondonópolis-MT, Cep: 78700-220, e nos 

t e l e f o n e s :  ( 6 6 )  3 4 2 3 - 2 9 9 5  /  ( 6 6 )  9 9 8 4 - 4 1 1 4 ,  e m a i l : 

atrium.adv@brturbo.com.br.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos fixados na 

sentença/acórdão.

Fixo o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para os honorários periciais, 

haja vista que o perito deverá se deslocar de outra Comarca para realizar 

a perícia nesta.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos fixados na 

sentença/acórdão.

Considerando o disposto no art. 6º, do NCPC e atento às normas do art. 95 

e art. 98,§5º, também do NCPC, atribuo a responsabilidade de pagamento 

da referida perícia à parte autora, restringindo a gratuidade da Justiça 

quanto a tal diligência , com fulcro nas normas acima referidas.

 Desde já, faculto à parte autora o pagamento dos honorários periciais em 

4 ( quatro) parcelas de R$ 125,00 ( cento e vinte e cinco reais), conforme 

§6º do art. 98. Caso opte pelo parcelamento, a primeira parcela deverá ser 

paga no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, ou o total em 60 (sessenta) 

dias úteis a contar da intimação do patrono via DJE, ou seja, cada parcela 

a cada 20 (vinte) dias úteis.

Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC.

 Para a realização da perícia, caso não haja a juntada das fichas 

financeiras da parte autora, deverá o requerido juntar aos autos, no prazo 

de 30 ( trinta) dias , os holerites da parte autora, no período de 11/1993 

até 08/1994, se ela já era servidora na época. Em caso negativo, o réu 

deverá juntar holerites de servidor em cargo semelhante da parte autora, 

atinente aos mesmos períodos acima mencionados; e, ainda, informar a 

respectiva data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, no período 

de 11/1993 a 02/1994.

Efetuado o depósito e apresentados os documentos, intime-se o perito 

para dar início aos trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados 

pelas partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de 

início da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos 

do artigo 474 do CPC.

O Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção do Laudo 

Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos autos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 162914 Nr: 14679-03.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliane Prestes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS LIRIA FERNANDES 

BRASIL - OAB:MT 15.322, JULIANA DE FÁTIMA LANI - OAB:, Monica 

Huppes de Melo Marinho - OAB:24.910, s - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de liquidação de sentença.

Considerando que a perita nomeada nos autos, em outras demandas de 
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mesma natureza jurídica, recusou o encargo por questões pessoais, 

DESCONSTITUO-A do encargo e nomeio em seu lugar o perito o contador 

JOSÉ APARECIDO ALVES PINTO, o qual pode ser encontrado na Rua Dom 

Pedro II, n° 856, bairro Centro, Rondonópolis-MT, Cep: 78700-220, e nos 

t e l e f o n e s :  ( 6 6 )  3 4 2 3 - 2 9 9 5  /  ( 6 6 )  9 9 8 4 - 4 1 1 4 ,  e m a i l : 

atrium.adv@brturbo.com.br.

Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC.

 Para a realização da perícia, caso não haja a juntada das fichas 

financeiras da parte autora, deverá o requerido juntar aos autos, no prazo 

de 30 ( trinta) dias , os holerites da parte autora, no período de 11/1993 

até 08/1994, se ela já era servidora na época. Em caso negativo, o réu 

deverá juntar holerites de servidor em cargo semelhante da parte autora, 

atinente aos mesmos períodos acima mencionados; e, ainda, informar a 

respectiva data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, no período 

de 11/1993 a 02/1994.

Efetuado o depósito e apresentados os documentos, intime-se o perito 

para dar início aos trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados 

pelas partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de 

início da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos 

do artigo 474 do CPC.

No mais, mantenho os honorários periciais tais como fixados e as demais 

determinações da decisão que nomeou a perita.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 163918 Nr: 1400-13.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA LANDIN MAIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RAMIEW CARVALHO 

SOUZA - OAB:19239 - B, MARCOS CARDOZO DALTO - OAB:11466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem 

elaborados para apurar eventual percentual devido nomeio como perito o 

contador JOSÉ APARECIDO ALVES PINTO, o qual pode ser encontrado na 

Rua Dom Pedro II, n° 856, bairro Centro, Rondonópolis-MT, Cep: 

78700-220, e nos telefones: (66) 3423-2995 / (66) 9984-4114, email: 

atrium.adv@brturbo.com.br.Anoto que o cálculo deverá apurar eventual 

perda salarial decorrente da conversão de cruzeiro real para URV, nos 

termos fixados na sentença/acórdão.Fixo o valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais) para os honorários periciais, haja vista que o perito 

deverá se deslocar de outra Comarca para realizar a perícia nesta.Anoto 

que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos fixados na 

sentença/acórdão.Considerando o disposto no art. 6º, do NCPC e atento 

às normas do art. 95 e art. 98,§5º, também do NCPC, atribuo a 

responsabilidade de pagamento da referida perícia à parte autora, 

restringindo a gratuidade da Justiça quanto a tal diligência , com fulcro nas 

normas acima referidas. Desde já, faculto à parte autora o pagamento dos 

honorários periciais em 4 ( quatro) parcelas de R$ 125,00 ( cento e vinte e 

cinco reais), conforme §6º do art. 98. Caso opte pelo parcelamento, a 

primeira parcela deverá ser paga no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, 

ou o total em 60 (sessenta) dias úteis a contar da intimação do patrono via 

DJE, ou seja, cada parcela a cada 20 (vinte) dias úteis.Intimem-se as 

partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem 

impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem assistente 

técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, II e III, do 

CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 163921 Nr: 1406-20.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNA MARCELO FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉDER PEREIRA DE ASSIS - 

OAB:8066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de liquidação de sentença.

Conforme determinado no sentença/acórdão, eventual percentual devido 

será apurado em liquidação de sentença. Em razão da natureza do objeto 

da liquidação, a liquidação deve ser feita por arbitramento, nos termos do 

art. 509, inciso I e seguintes, do CPC.

O artigo 510, do Código de Processo Civil, estabelece que:

Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a 

apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que 

fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, 

no que couber, o procedimento da prova pericial.

No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem elaborados 

para apurar eventual percentual devido nomeio como perito o contador 

JOSÉ APARECIDO ALVES PINTO, o qual pode ser encontrado na Rua Dom 

Pedro II, n° 856, bairro Centro, Rondonópolis-MT, Cep: 78700-220, e nos 

t e l e f o n e s :  ( 6 6 )  3 4 2 3 - 2 9 9 5  /  ( 6 6 )  9 9 8 4 - 4 1 1 4 ,  e m a i l : 

atrium.adv@brturbo.com.br.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos fixados na 

sentença/acórdão.

Fixo o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para os honorários periciais, 

haja vista que o perito deverá se deslocar de outra Comarca para realizar 

a perícia nesta.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos fixados na 

sentença/acórdão.

Considerando o disposto no art. 6º, do NCPC e atento às normas do art. 95 

e art. 98,§5º, também do NCPC, atribuo a responsabilidade de pagamento 

da referida perícia à parte autora, restringindo a gratuidade da Justiça 

quanto a tal diligência , com fulcro nas normas acima referidas.

 Desde já, faculto à parte autora o pagamento dos honorários periciais em 

4 ( quatro) parcelas de R$ 125,00 ( cento e vinte e cinco reais), conforme 

§6º do art. 98. Caso opte pelo parcelamento, a primeira parcela deverá ser 

paga no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, ou o total em 60 (sessenta) 

dias úteis a contar da intimação do patrono via DJE, ou seja, cada parcela 

a cada 20 (vinte) dias úteis.

Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC.

 Para a realização da perícia, caso não haja a juntada das fichas 

financeiras da parte autora, deverá o requerido juntar aos autos, no prazo 

de 30 ( trinta) dias , os holerites da parte autora, no período de 11/1993 

até 08/1994, se ela já era servidora na época. Em caso negativo, o réu 

deverá juntar holerites de servidor em cargo semelhante da parte autora, 

atinente aos mesmos períodos acima mencionados; e, ainda, informar a 

respectiva data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, no período 

de 11/1993 a 02/1994.

Efetuado o depósito e apresentados os documentos, intime-se o perito 

para dar início aos trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados 

pelas partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de 

início da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos 

do artigo 474 do CPC.

O Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção do Laudo 

Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos autos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 164471 Nr: 2386-64.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARTEMEA PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES DA SILVA - OAB:MT 

14.884, RENATA CINTRA RASCHEJA - OAB:15625

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de liquidação de sentença.

Conforme determinado no sentença/acórdão, eventual percentual devido 

será apurado em liquidação de sentença. Em razão da natureza do objeto 

da liquidação, a liquidação deve ser feita por arbitramento, nos termos do 
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art. 509, inciso I e seguintes, do CPC.

O artigo 510, do Código de Processo Civil, estabelece que:

Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a 

apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que 

fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, 

no que couber, o procedimento da prova pericial.

No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem elaborados 

para apurar eventual percentual devido nomeio como perito o contador 

JOSÉ APARECIDO ALVES PINTO, o qual pode ser encontrado na Rua Dom 

Pedro II, n° 856, bairro Centro, Rondonópolis-MT, Cep: 78700-220, e nos 

t e l e f o n e s :  ( 6 6 )  3 4 2 3 - 2 9 9 5  /  ( 6 6 )  9 9 8 4 - 4 1 1 4 ,  e m a i l : 

atrium.adv@brturbo.com.br.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos fixados na 

sentença/acórdão.

Fixo o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para os honorários periciais, 

haja vista que o perito deverá se deslocar de outra Comarca para realizar 

a perícia nesta.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos fixados na 

sentença/acórdão.

Considerando o disposto no art. 6º, do NCPC e atento às normas do art. 95 

e art. 98,§5º, também do NCPC, atribuo a responsabilidade de pagamento 

da referida perícia à parte autora, restringindo a gratuidade da Justiça 

quanto a tal diligência , com fulcro nas normas acima referidas.

 Desde já, faculto à parte autora o pagamento dos honorários periciais em 

4 ( quatro) parcelas de R$ 125,00 ( cento e vinte e cinco reais), conforme 

§6º do art. 98. Caso opte pelo parcelamento, a primeira parcela deverá ser 

paga no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, ou o total em 60 (sessenta) 

dias úteis a contar da intimação do patrono via DJE, ou seja, cada parcela 

a cada 20 (vinte) dias úteis.

Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC.

 Para a realização da perícia, caso não haja a juntada das fichas 

financeiras da parte autora, deverá o requerido juntar aos autos, no prazo 

de 30 ( trinta) dias , os holerites da parte autora, no período de 11/1993 

até 08/1994, se ela já era servidora na época. Em caso negativo, o réu 

deverá juntar holerites de servidor em cargo semelhante da parte autora, 

atinente aos mesmos períodos acima mencionados; e, ainda, informar a 

respectiva data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, no período 

de 11/1993 a 02/1994.

Efetuado o depósito e apresentados os documentos, intime-se o perito 

para dar início aos trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados 

pelas partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de 

início da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos 

do artigo 474 do CPC.

O Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção do Laudo 

Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos autos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 164475 Nr: 2394-41.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA REGINA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES DA SILVA - OAB:MT 

14.884, RENATA CINTRA RASCHEJA - OAB:15625

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem elaborados 

para apurar eventual percentual devido nomeio como perito o contador 

JOSÉ APARECIDO ALVES PINTO, o qual pode ser encontrado na Rua Dom 

Pedro II, n° 856, bairro Centro, Rondonópolis-MT, Cep: 78700-220, e nos 

t e l e f o n e s :  ( 6 6 )  3 4 2 3 - 2 9 9 5  /  ( 6 6 )  9 9 8 4 - 4 1 1 4 ,  e m a i l : 

atrium.adv@brturbo.com.br.Anoto que o cálculo deverá apurar eventual 

perda salarial decorrente da conversão de cruzeiro real para URV, nos 

termos fixados na sentença/acórdão.Fixo o valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais) para os honorários periciais, haja vista que o perito 

deverá se deslocar de outra Comarca para realizar a perícia nesta.Anoto 

que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos fixados na 

sentença/acórdão.Considerando o disposto no art. 6º, do NCPC e atento 

às normas do art. 95 e art. 98,§5º, também do NCPC, atribuo a 

responsabilidade de pagamento da referida perícia à parte autora, 

restringindo a gratuidade da Justiça quanto a tal diligência , com fulcro nas 

normas acima referidas. Desde já, faculto à parte autora o pagamento dos 

honorários periciais em 4 ( quatro) parcelas de R$ 125,00 ( cento e vinte e 

cinco reais), conforme §6º do art. 98. Caso opte pelo parcelamento, a 

primeira parcela deverá ser paga no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, 

ou o total em 60 (sessenta) dias úteis a contar da intimação do patrono via 

DJE, ou seja, cada parcela a cada 20 (vinte) dias úteis.Intimem-se as 

partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem 

impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem assistente 

técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, II e III, do 

CPC. Para a realização da perícia, caso não haja a juntada das fichas 

financeiras da parte autora, deverá o requerido juntar aos autos, no prazo 

de 30 ( trinta) dias , os holerites da parte autora, no período de 11/1993 

até 08/1994, se ela já era servidora na época

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 165040 Nr: 3426-81.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALICE FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA - 

OAB:16.261 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de liquidação de sentença.

Conforme determinado no sentença/acórdão, eventual percentual devido 

será apurado em liquidação de sentença. Em razão da natureza do objeto 

da liquidação, a liquidação deve ser feita por arbitramento, nos termos do 

art. 509, inciso I e seguintes, do CPC.

O artigo 510, do Código de Processo Civil, estabelece que:

Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a 

apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que 

fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, 

no que couber, o procedimento da prova pericial.

No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem elaborados 

para apurar eventual percentual devido nomeio como perito o contador 

JOSÉ APARECIDO ALVES PINTO, o qual pode ser encontrado na Rua Dom 

Pedro II, n° 856, bairro Centro, Rondonópolis-MT, Cep: 78700-220, e nos 

t e l e f o n e s :  ( 6 6 )  3 4 2 3 - 2 9 9 5  /  ( 6 6 )  9 9 8 4 - 4 1 1 4 ,  e m a i l : 

atrium.adv@brturbo.com.br.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos fixados na 

sentença/acórdão.

Fixo o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para os honorários periciais, 

haja vista que o perito deverá se deslocar de outra Comarca para realizar 

a perícia nesta.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos fixados na 

sentença/acórdão.

Considerando o disposto no art. 6º, do NCPC e atento às normas do art. 95 

e art. 98,§5º, também do NCPC, atribuo a responsabilidade de pagamento 

da referida perícia à parte autora, restringindo a gratuidade da Justiça 

quanto a tal diligência , com fulcro nas normas acima referidas.

 Desde já, faculto à parte autora o pagamento dos honorários periciais em 

4 ( quatro) parcelas de R$ 125,00 ( cento e vinte e cinco reais), conforme 

§6º do art. 98. Caso opte pelo parcelamento, a primeira parcela deverá ser 

paga no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, ou o total em 60 (sessenta) 

dias úteis a contar da intimação do patrono via DJE, ou seja, cada parcela 

a cada 20 (vinte) dias úteis.

Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC.

 Para a realização da perícia, caso não haja a juntada das fichas 

financeiras da parte autora, deverá o requerido juntar aos autos, no prazo 
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de 30 ( trinta) dias , os holerites da parte autora, no período de 11/1993 

até 08/1994, se ela já era servidora na época. Em caso negativo, o réu 

deverá juntar holerites de servidor em cargo semelhante da parte autora, 

atinente aos mesmos períodos acima mencionados; e, ainda, informar a 

respectiva data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, no período 

de 11/1993 a 02/1994.

Efetuado o depósito e apresentados os documentos, intime-se o perito 

para dar início aos trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados 

pelas partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de 

início da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos 

do artigo 474 do CPC.

O Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção do Laudo 

Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos autos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 165364 Nr: 3966-32.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARVINA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES DA SILVA - OAB:MT 

14.884, RENATA CINTRA RASCHEJA - OAB:15625

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de liquidação de sentença.

Considerando que a perita nomeada nos autos, em outras demandas de 

mesma natureza jurídica, recusou o encargo por questões pessoais, 

DESCONSTITUO-A do encargo e nomeio em seu lugar o perito o contador 

JOSÉ APARECIDO ALVES PINTO, o qual pode ser encontrado na Rua Dom 

Pedro II, n° 856, bairro Centro, Rondonópolis-MT, Cep: 78700-220, e nos 

t e l e f o n e s :  ( 6 6 )  3 4 2 3 - 2 9 9 5  /  ( 6 6 )  9 9 8 4 - 4 1 1 4 ,  e m a i l : 

atrium.adv@brturbo.com.br.

Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC.

 Para a realização da perícia, caso não haja a juntada das fichas 

financeiras da parte autora, deverá o requerido juntar aos autos, no prazo 

de 30 ( trinta) dias , os holerites da parte autora, no período de 11/1993 

até 08/1994, se ela já era servidora na época. Em caso negativo, o réu 

deverá juntar holerites de servidor em cargo semelhante da parte autora, 

atinente aos mesmos períodos acima mencionados; e, ainda, informar a 

respectiva data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, no período 

de 11/1993 a 02/1994.

Efetuado o depósito e apresentados os documentos, intime-se o perito 

para dar início aos trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados 

pelas partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de 

início da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos 

do artigo 474 do CPC.

No mais, mantenho os honorários periciais tais como fixados e as demais 

determinações da decisão que nomeou a perita.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 165366 Nr: 3970-69.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIA COSTA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES DA SILVA - OAB:MT 

14.884, RENATA CINTRA RASCHEJA - OAB:15625

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de liquidação de sentença.Conforme determinado no 

sentença/acórdão, eventual percentual devido será apurado em liquidação 

de sentença. Em razão da natureza do objeto da liquidação, a liquidação 

deve ser feita por arbitramento, nos termos do art. 509, inciso I e 

seguintes, do CPC.O artigo 510, do Código de Processo Civil, estabelece 

que:Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para 

a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que 

fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, 

no que couber, o procedimento da prova pericial.No caso, tendo em vista a 

complexidade dos cálculos a serem elaborados para apurar eventual 

percentual devido nomeio como perito o contador JOSÉ APARECIDO 

ALVES PINTO, o qual pode ser encontrado na Rua Dom Pedro II, n° 856, 

bairro Centro, Rondonópolis-MT, Cep: 78700-220, e nos telefones: (66) 

3423-2995 / (66) 9984-4114, email: atrium.adv@brturbo.com.br.Anoto que 

o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da conversão 

de cruzeiro real para URV, nos termos fixados na sentença/acórdão.Fixo 

o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para os honorários periciais, haja 

vista que o perito deverá se deslocar de outra Comarca para realizar a 

perícia nesta.Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial 

decorrente da conversão de cruzeiro real para URV, nos termos fixados 

na sentença/acórdão.Considerando o disposto no art. 6º, do NCPC e 

atento às normas do art. 95 e art. 98,§5º, também do NCPC, atribuo a 

responsabilidade de pagamento da referida perícia à parte autora, 

restringindo a gratuidade da Justiça quanto a tal diligência , com fulcro nas 

normas acima referidas. Desde já, faculto à parte autora o pagamento dos 

honorários periciais em 4 ( quatro) parcelas de R$ 125,00 ( cento e vinte e 

cinco reais), conforme §6º do art. 98.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 165367 Nr: 3972-39.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ELAINE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES DA SILVA - OAB:MT 

14.884, RENATA CINTRA RASCHEJA - OAB:15625

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de liquidação de sentença.

Conforme determinado no sentença/acórdão, eventual percentual devido 

será apurado em liquidação de sentença. Em razão da natureza do objeto 

da liquidação, a liquidação deve ser feita por arbitramento, nos termos do 

art. 509, inciso I e seguintes, do CPC.

O artigo 510, do Código de Processo Civil, estabelece que:

Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a 

apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que 

fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, 

no que couber, o procedimento da prova pericial.

No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem elaborados 

para apurar eventual percentual devido nomeio como perito o contador 

JOSÉ APARECIDO ALVES PINTO, o qual pode ser encontrado na Rua Dom 

Pedro II, n° 856, bairro Centro, Rondonópolis-MT, Cep: 78700-220, e nos 

t e l e f o n e s :  ( 6 6 )  3 4 2 3 - 2 9 9 5  /  ( 6 6 )  9 9 8 4 - 4 1 1 4 ,  e m a i l : 

atrium.adv@brturbo.com.br.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos fixados na 

sentença/acórdão.

Fixo o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para os honorários periciais, 

haja vista que o perito deverá se deslocar de outra Comarca para realizar 

a perícia nesta.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos fixados na 

sentença/acórdão.

Considerando o disposto no art. 6º, do NCPC e atento às normas do art. 95 

e art. 98,§5º, também do NCPC, atribuo a responsabilidade de pagamento 

da referida perícia à parte autora, restringindo a gratuidade da Justiça 

quanto a tal diligência , com fulcro nas normas acima referidas.

 Desde já, faculto à parte autora o pagamento dos honorários periciais em 

4 ( quatro) parcelas de R$ 125,00 ( cento e vinte e cinco reais), conforme 

§6º do art. 98. Caso opte pelo parcelamento, a primeira parcela deverá ser 

paga no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, ou o total em 60 (sessenta) 

dias úteis a contar da intimação do patrono via DJE, ou seja, cada parcela 

a cada 20 (vinte) dias úteis.

Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC.

 Para a realização da perícia, caso não haja a juntada das fichas 

financeiras da parte autora, deverá o requerido juntar aos autos, no prazo 

de 30 ( trinta) dias , os holerites da parte autora, no período de 11/1993 

até 08/1994, se ela já era servidora na época. Em caso negativo, o réu 
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deverá juntar holerites de servidor em cargo semelhante da parte autora, 

atinente aos mesmos períodos acima mencionados; e, ainda, informar a 

respectiva data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, no período 

de 11/1993 a 02/1994.

Efetuado o depósito e apresentados os documentos, intime-se o perito 

para dar início aos trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados 

pelas partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de 

início da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos 

do artigo 474 do CPC.

O Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção do Laudo 

Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos autos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 165370 Nr: 3978-46.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MADELA PRECIZO GAVIOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES DA SILVA - OAB:MT 

14.884, RENATA CINTRA RASCHEJA - OAB:15625

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de liquidação de sentença.

Conforme determinado no sentença/acórdão, eventual percentual devido 

será apurado em liquidação de sentença. Em razão da natureza do objeto 

da liquidação, a liquidação deve ser feita por arbitramento, nos termos do 

art. 509, inciso I e seguintes, do CPC.

O artigo 510, do Código de Processo Civil, estabelece que:

Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a 

apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que 

fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, 

no que couber, o procedimento da prova pericial.

No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem elaborados 

para apurar eventual percentual devido nomeio como perito o contador 

JOSÉ APARECIDO ALVES PINTO, o qual pode ser encontrado na Rua Dom 

Pedro II, n° 856, bairro Centro, Rondonópolis-MT, Cep: 78700-220, e nos 

t e l e f o n e s :  ( 6 6 )  3 4 2 3 - 2 9 9 5  /  ( 6 6 )  9 9 8 4 - 4 1 1 4 ,  e m a i l : 

atrium.adv@brturbo.com.br.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos fixados na 

sentença/acórdão.

Fixo o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para os honorários periciais, 

haja vista que o perito deverá se deslocar de outra Comarca para realizar 

a perícia nesta.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos fixados na 

sentença/acórdão.

Considerando o disposto no art. 6º, do NCPC e atento às normas do art. 95 

e art. 98,§5º, também do NCPC, atribuo a responsabilidade de pagamento 

da referida perícia à parte autora, restringindo a gratuidade da Justiça 

quanto a tal diligência , com fulcro nas normas acima referidas.

 Desde já, faculto à parte autora o pagamento dos honorários periciais em 

4 ( quatro) parcelas de R$ 125,00 ( cento e vinte e cinco reais), conforme 

§6º do art. 98. Caso opte pelo parcelamento, a primeira parcela deverá ser 

paga no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, ou o total em 60 (sessenta) 

dias úteis a contar da intimação do patrono via DJE, ou seja, cada parcela 

a cada 20 (vinte) dias úteis.

Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC.

 Para a realização da perícia, caso não haja a juntada das fichas 

financeiras da parte autora, deverá o requerido juntar aos autos, no prazo 

de 30 ( trinta) dias , os holerites da parte autora, no período de 11/1993 

até 08/1994, se ela já era servidora na época. Em caso negativo, o réu 

deverá juntar holerites de servidor em cargo semelhante da parte autora, 

atinente aos mesmos períodos acima mencionados; e, ainda, informar a 

respectiva data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, no período 

de 11/1993 a 02/1994.

Efetuado o depósito e apresentados os documentos, intime-se o perito 

para dar início aos trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados 

pelas partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de 

início da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos 

do artigo 474 do CPC.

O Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção do Laudo 

Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos autos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 165371 Nr: 3980-16.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON CÉSAR CASTOLDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES DA SILVA - OAB:MT 

14.884, RENATA CINTRA RASCHEJA - OAB:15625

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de liquidação de sentença.

Conforme determinado no sentença/acórdão, eventual percentual devido 

será apurado em liquidação de sentença. Em razão da natureza do objeto 

da liquidação, a liquidação deve ser feita por arbitramento, nos termos do 

art. 509, inciso I e seguintes, do CPC.

O artigo 510, do Código de Processo Civil, estabelece que:

Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a 

apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que 

fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, 

no que couber, o procedimento da prova pericial.

No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem elaborados 

para apurar eventual percentual devido nomeio como perito o contador 

JOSÉ APARECIDO ALVES PINTO, o qual pode ser encontrado na Rua Dom 

Pedro II, n° 856, bairro Centro, Rondonópolis-MT, Cep: 78700-220, e nos 

t e l e f o n e s :  ( 6 6 )  3 4 2 3 - 2 9 9 5  /  ( 6 6 )  9 9 8 4 - 4 1 1 4 ,  e m a i l : 

atrium.adv@brturbo.com.br.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos fixados na 

sentença/acórdão.

Fixo o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para os honorários periciais, 

haja vista que o perito deverá se deslocar de outra Comarca para realizar 

a perícia nesta.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos fixados na 

sentença/acórdão.

Considerando o disposto no art. 6º, do NCPC e atento às normas do art. 95 

e art. 98,§5º, também do NCPC, atribuo a responsabilidade de pagamento 

da referida perícia à parte autora, restringindo a gratuidade da Justiça 

quanto a tal diligência , com fulcro nas normas acima referidas.

 Desde já, faculto à parte autora o pagamento dos honorários periciais em 

4 ( quatro) parcelas de R$ 125,00 ( cento e vinte e cinco reais), conforme 

§6º do art. 98. Caso opte pelo parcelamento, a primeira parcela deverá ser 

paga no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, ou o total em 60 (sessenta) 

dias úteis a contar da intimação do patrono via DJE, ou seja, cada parcela 

a cada 20 (vinte) dias úteis.

Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC.

 Para a realização da perícia, caso não haja a juntada das fichas 

financeiras da parte autora, deverá o requerido juntar aos autos, no prazo 

de 30 ( trinta) dias , os holerites da parte autora, no período de 11/1993 

até 08/1994, se ela já era servidora na época. Em caso negativo, o réu 

deverá juntar holerites de servidor em cargo semelhante da parte autora, 

atinente aos mesmos períodos acima mencionados; e, ainda, informar a 

respectiva data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, no período 

de 11/1993 a 02/1994.

Efetuado o depósito e apresentados os documentos, intime-se o perito 

para dar início aos trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados 

pelas partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de 

início da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos 

do artigo 474 do CPC.

O Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção do Laudo 

Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos autos.

 Intimem-se. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 165799 Nr: 4719-86.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMA BENTO MARIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA - 

OAB:16.261 - MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de liquidação de sentença.

Considerando que a perita nomeada nos autos, em outras demandas de 

mesma natureza jurídica, recusou o encargo por questões pessoais, 

DESCONSTITUO-A do encargo e nomeio em seu lugar o perito o contador 

JOSÉ APARECIDO ALVES PINTO, o qual pode ser encontrado na Rua Dom 

Pedro II, n° 856, bairro Centro, Rondonópolis-MT, Cep: 78700-220, e nos 

t e l e f o n e s :  ( 6 6 )  3 4 2 3 - 2 9 9 5  /  ( 6 6 )  9 9 8 4 - 4 1 1 4 ,  e m a i l : 

atrium.adv@brturbo.com.br.

Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC.

 Para a realização da perícia, caso não haja a juntada das fichas 

financeiras da parte autora, deverá o requerido juntar aos autos, no prazo 

de 30 ( trinta) dias , os holerites da parte autora, no período de 11/1993 

até 08/1994, se ela já era servidora na época. Em caso negativo, o réu 

deverá juntar holerites de servidor em cargo semelhante da parte autora, 

atinente aos mesmos períodos acima mencionados; e, ainda, informar a 

respectiva data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, no período 

de 11/1993 a 02/1994

.

Efetuado o depósito e apresentados os documentos, intime-se o perito 

para dar início aos trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados 

pelas partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de 

início da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos 

do artigo 474 do CPC.

No mais, mantenho os honorários periciais tais como fixados e as demais 

determinações da decisão que nomeou a perita.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 165802 Nr: 4725-93.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELI CARDOSO COUTINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELI DE FATIMA PLETSCH 

VILELA - OAB:16.261 - MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - 

OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de liquidação de sentença.

Conforme determinado no sentença/acórdão, eventual percentual devido 

será apurado em liquidação de sentença. Em razão da natureza do objeto 

da liquidação, a liquidação deve ser feita por arbitramento, nos termos do 

art. 509, inciso I e seguintes, do CPC.

O artigo 510, do Código de Processo Civil, estabelece que:

Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a 

apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que 

fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, 

no que couber, o procedimento da prova pericial.

No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem elaborados 

para apurar eventual percentual devido nomeio como perito o contador 

JOSÉ APARECIDO ALVES PINTO, o qual pode ser encontrado na Rua Dom 

Pedro II, n° 856, bairro Centro, Rondonópolis-MT, Cep: 78700-220, e nos 

t e l e f o n e s :  ( 6 6 )  3 4 2 3 - 2 9 9 5  /  ( 6 6 )  9 9 8 4 - 4 1 1 4 ,  e m a i l : 

atrium.adv@brturbo.com.br.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos fixados na 

sentença/acórdão.

Fixo o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para os honorários periciais, 

haja vista que o perito deverá se deslocar de outra Comarca para realizar 

a perícia nesta.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos fixados na 

sentença/acórdão.

Considerando o disposto no art. 6º, do NCPC e atento às normas do art. 95 

e art. 98,§5º, também do NCPC, atribuo a responsabilidade de pagamento 

da referida perícia à parte autora, restringindo a gratuidade da Justiça 

quanto a tal diligência , com fulcro nas normas acima referidas.

 Desde já, faculto à parte autora o pagamento dos honorários periciais em 

4 ( quatro) parcelas de R$ 125,00 ( cento e vinte e cinco reais), conforme 

§6º do art. 98. Caso opte pelo parcelamento, a primeira parcela deverá ser 

paga no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, ou o total em 60 (sessenta) 

dias úteis a contar da intimação do patrono via DJE, ou seja, cada parcela 

a cada 20 (vinte) dias úteis.

Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC.

 Para a realização da perícia, caso não haja a juntada das fichas 

financeiras da parte autora, deverá o requerido juntar aos autos, no prazo 

de 30 ( trinta) dias , os holerites da parte autora, no período de 11/1993 

até 08/1994, se ela já era servidora na época. Em caso negativo, o réu 

deverá juntar holerites de servidor em cargo semelhante da parte autora, 

atinente aos mesmos períodos acima mencionados; e, ainda, informar a 

respectiva data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, no período 

de 11/1993 a 02/1994.

Efetuado o depósito e apresentados os documentos, intime-se o perito 

para dar início aos trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados 

pelas partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de 

início da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos 

do artigo 474 do CPC.

O Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção do Laudo 

Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos autos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 165805 Nr: 4731-03.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDENICE ALVES ANJOLINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILKER CHRISTI CORRÊA - 

OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de liquidação de sentença.

Considerando que a perita nomeada nos autos, em outras demandas de 

mesma natureza jurídica, recusou o encargo por questões pessoais, 

DESCONSTITUO-A do encargo e nomeio em seu lugar o perito o contador 

JOSÉ APARECIDO ALVES PINTO, o qual pode ser encontrado na Rua Dom 

Pedro II, n° 856, bairro Centro, Rondonópolis-MT, Cep: 78700-220, e nos 

t e l e f o n e s :  ( 6 6 )  3 4 2 3 - 2 9 9 5  /  ( 6 6 )  9 9 8 4 - 4 1 1 4 ,  e m a i l : 

atrium.adv@brturbo.com.br.

Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC.

 Para a realização da perícia, caso não haja a juntada das fichas 

financeiras da parte autora, deverá o requerido juntar aos autos, no prazo 

de 30 ( trinta) dias , os holerites da parte autora, no período de 11/1993 

até 08/1994, se ela já era servidora na época. Em caso negativo, o réu 

deverá juntar holerites de servidor em cargo semelhante da parte autora, 

atinente aos mesmos períodos acima mencionados; e, ainda, informar a 

respectiva data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, no período 

de 11/1993 a 02/1994

.

Efetuado o depósito e apresentados os documentos, intime-se o perito 

para dar início aos trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados 

pelas partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de 

início da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos 

do artigo 474 do CPC.
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No mais, mantenho os honorários periciais tais como fixados e as demais 

determinações da decisão que nomeou a perita.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 165806 Nr: 4733-70.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA LURDES ORTH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELI DE FATIMA PLETSCH 

VILELA - OAB:16.261 - MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - 

OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de liquidação de sentença.

Considerando que a perita nomeada nos autos, em outras demandas de 

mesma natureza jurídica, recusou o encargo por questões pessoais, 

DESCONSTITUO-A do encargo e nomeio em seu lugar o perito o contador 

JOSÉ APARECIDO ALVES PINTO, o qual pode ser encontrado na Rua Dom 

Pedro II, n° 856, bairro Centro, Rondonópolis-MT, Cep: 78700-220, e nos 

t e l e f o n e s :  ( 6 6 )  3 4 2 3 - 2 9 9 5  /  ( 6 6 )  9 9 8 4 - 4 1 1 4 ,  e m a i l : 

atrium.adv@brturbo.com.br.

Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC.

 Para a realização da perícia, caso não haja a juntada das fichas 

financeiras da parte autora, deverá o requerido juntar aos autos, no prazo 

de 30 ( trinta) dias , os holerites da parte autora, no período de 11/1993 

até 08/1994, se ela já era servidora na época. Em caso negativo, o réu 

deverá juntar holerites de servidor em cargo semelhante da parte autora, 

atinente aos mesmos períodos acima mencionados; e, ainda, informar a 

respectiva data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, no período 

de 11/1993 a 02/1994.

Efetuado o depósito e apresentados os documentos, intime-se o perito 

para dar início aos trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados 

pelas partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de 

início da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos 

do artigo 474 do CPC.

No mais, mantenho os honorários periciais tais como fixados e as demais 

determinações da decisão que nomeou a perita.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 165819 Nr: 4759-68.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA BATISTA CARNEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA - 

OAB:16.261 - MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de liquidação de sentença.

Conforme determinado no sentença/acórdão, eventual percentual devido 

será apurado em liquidação de sentença. Em razão da natureza do objeto 

da liquidação, a liquidação deve ser feita por arbitramento, nos termos do 

art. 509, inciso I e seguintes, do CPC.

O artigo 510, do Código de Processo Civil, estabelece que:

Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a 

apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que 

fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, 

no que couber, o procedimento da prova pericial.

No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem elaborados 

para apurar eventual percentual devido nomeio como perito o contador 

JOSÉ APARECIDO ALVES PINTO, o qual pode ser encontrado na Rua Dom 

Pedro II, n° 856, bairro Centro, Rondonópolis-MT, Cep: 78700-220, e nos 

t e l e f o n e s :  ( 6 6 )  3 4 2 3 - 2 9 9 5  /  ( 6 6 )  9 9 8 4 - 4 1 1 4 ,  e m a i l : 

atrium.adv@brturbo.com.br.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos fixados na 

sentença/acórdão.

Fixo o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para os honorários periciais, 

haja vista que o perito deverá se deslocar de outra Comarca para realizar 

a perícia nesta.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos fixados na 

sentença/acórdão.

Considerando o disposto no art. 6º, do NCPC e atento às normas do art. 95 

e art. 98,§5º, também do NCPC, atribuo a responsabilidade de pagamento 

da referida perícia à parte autora, restringindo a gratuidade da Justiça 

quanto a tal diligência , com fulcro nas normas acima referidas.

 Desde já, faculto à parte autora o pagamento dos honorários periciais em 

4 ( quatro) parcelas de R$ 125,00 ( cento e vinte e cinco reais), conforme 

§6º do art. 98. Caso opte pelo parcelamento, a primeira parcela deverá ser 

paga no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, ou o total em 60 (sessenta) 

dias úteis a contar da intimação do patrono via DJE, ou seja, cada parcela 

a cada 20 (vinte) dias úteis.

Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC.

 Para a realização da perícia, caso não haja a juntada das fichas 

financeiras da parte autora, deverá o requerido juntar aos autos, no prazo 

de 30 ( trinta) dias , os holerites da parte autora, no período de 11/1993 

até 08/1994, se ela já era servidora na época. Em caso negativo, o réu 

deverá juntar holerites de servidor em cargo semelhante da parte autora, 

atinente aos mesmos períodos acima mencionados; e, ainda, informar a 

respectiva data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, no período 

de 11/1993 a 02/1994.

Efetuado o depósito e apresentados os documentos, intime-se o perito 

para dar início aos trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados 

pelas partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de 

início da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos 

do artigo 474 do CPC.

O Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção do Laudo 

Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos autos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 165827 Nr: 4775-22.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURIVALDO GUIMARAES CAMELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VARDEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:11.840, FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - 

OAB:7.557/MT, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - OAB:14554/MT, 

PAULA PATRICIA PASQUALLI - OAB:10.633 OAB/MT, VINICIUS 

DELARCOS DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 18.690

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de liquidação de sentença.

Considerando que a perita nomeada nos autos, em outras demandas de 

mesma natureza jurídica, recusou o encargo por questões pessoais, 

DESCONSTITUO-A do encargo e nomeio em seu lugar o perito o contador 

JOSÉ APARECIDO ALVES PINTO, o qual pode ser encontrado na Rua Dom 

Pedro II, n° 856, bairro Centro, Rondonópolis-MT, Cep: 78700-220, e nos 

t e l e f o n e s :  ( 6 6 )  3 4 2 3 - 2 9 9 5  /  ( 6 6 )  9 9 8 4 - 4 1 1 4 ,  e m a i l : 

atrium.adv@brturbo.com.br.

Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC.

 Para a realização da perícia, caso não haja a juntada das fichas 

financeiras da parte autora, deverá o requerido juntar aos autos, no prazo 

de 30 ( trinta) dias , os holerites da parte autora, no período de 11/1993 

até 08/1994, se ela já era servidora na época. Em caso negativo, o réu 

deverá juntar holerites de servidor em cargo semelhante da parte autora, 

atinente aos mesmos períodos acima mencionados; e, ainda, informar a 

respectiva data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, no período 

de 11/1993 a 02/1994

.
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Efetuado o depósito e apresentados os documentos, intime-se o perito 

para dar início aos trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados 

pelas partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de 

início da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos 

do artigo 474 do CPC.

No mais, mantenho os honorários periciais tais como fixados e as demais 

determinações da decisão que nomeou a perita.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 165829 Nr: 4779-59.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANILDE FERNANDES DE OLIVEIRA FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de liquidação de sentença.

Considerando que a perita nomeada nos autos, em outras demandas de 

mesma natureza jurídica, recusou o encargo por questões pessoais, 

DESCONSTITUO-A do encargo e nomeio em seu lugar o perito o contador 

JOSÉ APARECIDO ALVES PINTO, o qual pode ser encontrado na Rua Dom 

Pedro II, n° 856, bairro Centro, Rondonópolis-MT, Cep: 78700-220, e nos 

t e l e f o n e s :  ( 6 6 )  3 4 2 3 - 2 9 9 5  /  ( 6 6 )  9 9 8 4 - 4 1 1 4 ,  e m a i l : 

atrium.adv@brturbo.com.br.

Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC.

 Para a realização da perícia, caso não haja a juntada das fichas 

financeiras da parte autora, deverá o requerido juntar aos autos, no prazo 

de 30 ( trinta) dias , os holerites da parte autora, no período de 11/1993 

até 08/1994, se ela já era servidora na época. Em caso negativo, o réu 

deverá juntar holerites de servidor em cargo semelhante da parte autora, 

atinente aos mesmos períodos acima mencionados; e, ainda, informar a 

respectiva data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, no período 

de 11/1993 a 02/1994

.

Efetuado o depósito e apresentados os documentos, intime-se o perito 

para dar início aos trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados 

pelas partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de 

início da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos 

do artigo 474 do CPC.

No mais, mantenho os honorários periciais tais como fixados e as demais 

determinações da decisão que nomeou a perita.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 165830 Nr: 4781-29.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTANIEL BARBOSA BORGES FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de liquidação de sentença.

Conforme determinado no sentença/acórdão, eventual percentual devido 

será apurado em liquidação de sentença. Em razão da natureza do objeto 

da liquidação, a liquidação deve ser feita por arbitramento, nos termos do 

art. 509, inciso I e seguintes, do CPC.

O artigo 510, do Código de Processo Civil, estabelece que:

Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a 

apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que 

fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, 

no que couber, o procedimento da prova pericial.

No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem elaborados 

para apurar eventual percentual devido nomeio como perito o contador 

JOSÉ APARECIDO ALVES PINTO, o qual pode ser encontrado na Rua Dom 

Pedro II, n° 856, bairro Centro, Rondonópolis-MT, Cep: 78700-220, e nos 

t e l e f o n e s :  ( 6 6 )  3 4 2 3 - 2 9 9 5  /  ( 6 6 )  9 9 8 4 - 4 1 1 4 ,  e m a i l : 

atrium.adv@brturbo.com.br.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos fixados na 

sentença/acórdão.

Fixo o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para os honorários periciais, 

haja vista que o perito deverá se deslocar de outra Comarca para realizar 

a perícia nesta.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos fixados na 

sentença/acórdão.

Considerando o disposto no art. 6º, do NCPC e atento às normas do art. 95 

e art. 98,§5º, também do NCPC, atribuo a responsabilidade de pagamento 

da referida perícia à parte autora, restringindo a gratuidade da Justiça 

quanto a tal diligência , com fulcro nas normas acima referidas.

 Desde já, faculto à parte autora o pagamento dos honorários periciais em 

4 ( quatro) parcelas de R$ 125,00 ( cento e vinte e cinco reais), conforme 

§6º do art. 98. Caso opte pelo parcelamento, a primeira parcela deverá ser 

paga no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, ou o total em 60 (sessenta) 

dias úteis a contar da intimação do patrono via DJE, ou seja, cada parcela 

a cada 20 (vinte) dias úteis.

Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC.

 Para a realização da perícia, caso não haja a juntada das fichas 

financeiras da parte autora, deverá o requerido juntar aos autos, no prazo 

de 30 ( trinta) dias , os holerites da parte autora, no período de 11/1993 

até 08/1994, se ela já era servidora na época. Em caso negativo, o réu 

deverá juntar holerites de servidor em cargo semelhante da parte autora, 

atinente aos mesmos períodos acima mencionados; e, ainda, informar a 

respectiva data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, no período 

de 11/1993 a 02/1994.

Efetuado o depósito e apresentados os documentos, intime-se o perito 

para dar início aos trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados 

pelas partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de 

início da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos 

do artigo 474 do CPC.

O Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção do Laudo 

Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos autos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 165835 Nr: 4791-73.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISRAEL RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VARDEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:11.840, FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - 

OAB:7.557/MT, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - OAB:14554/MT, 

MARILIA GABRIELA DE FIGUEIREDO MARISCO - OAB:18951/MT, 

PAULA PATRICIA PASQUALLI - OAB:10.633 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de liquidação de sentença.

Conforme determinado no sentença/acórdão, eventual percentual devido 

será apurado em liquidação de sentença. Em razão da natureza do objeto 

da liquidação, a liquidação deve ser feita por arbitramento, nos termos do 

art. 509, inciso I e seguintes, do CPC.

O artigo 510, do Código de Processo Civil, estabelece que:

Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a 

apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que 

fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, 

no que couber, o procedimento da prova pericial.

No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem elaborados 

para apurar eventual percentual devido nomeio como perito o contador 

JOSÉ APARECIDO ALVES PINTO, o qual pode ser encontrado na Rua Dom 

Pedro II, n° 856, bairro Centro, Rondonópolis-MT, Cep: 78700-220, e nos 

t e l e f o n e s :  ( 6 6 )  3 4 2 3 - 2 9 9 5  /  ( 6 6 )  9 9 8 4 - 4 1 1 4 ,  e m a i l : 

atrium.adv@brturbo.com.br.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069616/3/2020 Página 218 de 799



conversão de cruzeiro real para URV, nos termos fixados na 

sentença/acórdão.

Fixo o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para os honorários periciais, 

haja vista que o perito deverá se deslocar de outra Comarca para realizar 

a perícia nesta.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos fixados na 

sentença/acórdão.

Considerando o disposto no art. 6º, do NCPC e atento às normas do art. 95 

e art. 98,§5º, também do NCPC, atribuo a responsabilidade de pagamento 

da referida perícia à parte autora, restringindo a gratuidade da Justiça 

quanto a tal diligência , com fulcro nas normas acima referidas.

 Desde já, faculto à parte autora o pagamento dos honorários periciais em 

4 ( quatro) parcelas de R$ 125,00 ( cento e vinte e cinco reais), conforme 

§6º do art. 98. Caso opte pelo parcelamento, a primeira parcela deverá ser 

paga no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, ou o total em 60 (sessenta) 

dias úteis a contar da intimação do patrono via DJE, ou seja, cada parcela 

a cada 20 (vinte) dias úteis.

Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC.

 Para a realização da perícia, caso não haja a juntada das fichas 

financeiras da parte autora, deverá o requerido juntar aos autos, no prazo 

de 30 ( trinta) dias , os holerites da parte autora, no período de 11/1993 

até 08/1994, se ela já era servidora na época. Em caso negativo, o réu 

deverá juntar holerites de servidor em cargo semelhante da parte autora, 

atinente aos mesmos períodos acima mencionados; e, ainda, informar a 

respectiva data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, no período 

de 11/1993 a 02/1994.

Efetuado o depósito e apresentados os documentos, intime-se o perito 

para dar início aos trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados 

pelas partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de 

início da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos 

do artigo 474 do CPC.

O Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção do Laudo 

Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos autos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 165837 Nr: 4795-13.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILSON ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VARDEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:11.840, FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - 

OAB:7.557/MT, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - OAB:14554/MT, 

MARILIA GABRIELA DE FIGUEIREDO MARISCO - OAB:18951/MT, 

PAULA PATRICIA PASQUALLI - OAB:10.633 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de liquidação de sentença.

Considerando que a perita nomeada nos autos, em outras demandas de 

mesma natureza jurídica, recusou o encargo por questões pessoais, 

DESCONSTITUO-A do encargo e nomeio em seu lugar o perito o contador 

JOSÉ APARECIDO ALVES PINTO, o qual pode ser encontrado na Rua Dom 

Pedro II, n° 856, bairro Centro, Rondonópolis-MT, Cep: 78700-220, e nos 

t e l e f o n e s :  ( 6 6 )  3 4 2 3 - 2 9 9 5  /  ( 6 6 )  9 9 8 4 - 4 1 1 4 ,  e m a i l : 

atrium.adv@brturbo.com.br.

Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC.

 Para a realização da perícia, caso não haja a juntada das fichas 

financeiras da parte autora, deverá o requerido juntar aos autos, no prazo 

de 30 ( trinta) dias , os holerites da parte autora, no período de 11/1993 

até 08/1994, se ela já era servidora na época. Em caso negativo, o réu 

deverá juntar holerites de servidor em cargo semelhante da parte autora, 

atinente aos mesmos períodos acima mencionados; e, ainda, informar a 

respectiva data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, no período 

de 11/1993 a 02/1994

.

Efetuado o depósito e apresentados os documentos, intime-se o perito 

para dar início aos trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados 

pelas partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de 

início da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos 

do artigo 474 do CPC.

No mais, mantenho os honorários periciais tais como fixados e as demais 

determinações da decisão que nomeou a perita.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 166067 Nr: 5197-94.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNO FERREIRA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA - 

OAB:16.261 - MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de liquidação de sentença.

Considerando que a perita nomeada nos autos, em outras demandas de 

mesma natureza jurídica, recusou o encargo por questões pessoais, 

DESCONSTITUO-A do encargo e nomeio em seu lugar o perito o contador 

JOSÉ APARECIDO ALVES PINTO, o qual pode ser encontrado na Rua Dom 

Pedro II, n° 856, bairro Centro, Rondonópolis-MT, Cep: 78700-220, e nos 

t e l e f o n e s :  ( 6 6 )  3 4 2 3 - 2 9 9 5  /  ( 6 6 )  9 9 8 4 - 4 1 1 4 ,  e m a i l : 

atrium.adv@brturbo.com.br.

Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC.

 Para a realização da perícia, caso não haja a juntada das fichas 

financeiras da parte autora, deverá o requerido juntar aos autos, no prazo 

de 30 ( trinta) dias , os holerites da parte autora, no período de 11/1993 

até 08/1994, se ela já era servidora na época. Em caso negativo, o réu 

deverá juntar holerites de servidor em cargo semelhante da parte autora, 

atinente aos mesmos períodos acima mencionados; e, ainda, informar a 

respectiva data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, no período 

de 11/1993 a 02/1994

.

Efetuado o depósito e apresentados os documentos, intime-se o perito 

para dar início aos trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados 

pelas partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de 

início da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos 

do artigo 474 do CPC.

No mais, mantenho os honorários periciais tais como fixados e as demais 

determinações da decisão que nomeou a perita.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 166068 Nr: 5199-64.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KARINI VOLKMER DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA - 

OAB:16.261 - MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de liquidação de sentença.

Conforme determinado no sentença/acórdão, eventual percentual devido 

será apurado em liquidação de sentença. Em razão da natureza do objeto 

da liquidação, a liquidação deve ser feita por arbitramento, nos termos do 

art. 509, inciso I e seguintes, do CPC.

O artigo 510, do Código de Processo Civil, estabelece que:

Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a 

apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que 

fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, 

no que couber, o procedimento da prova pericial.

No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem elaborados 
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para apurar eventual percentual devido nomeio como perito o contador 

JOSÉ APARECIDO ALVES PINTO, o qual pode ser encontrado na Rua Dom 

Pedro II, n° 856, bairro Centro, Rondonópolis-MT, Cep: 78700-220, e nos 

t e l e f o n e s :  ( 6 6 )  3 4 2 3 - 2 9 9 5  /  ( 6 6 )  9 9 8 4 - 4 1 1 4 ,  e m a i l : 

atrium.adv@brturbo.com.br.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos fixados na 

sentença/acórdão.

Fixo o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para os honorários periciais, 

haja vista que o perito deverá se deslocar de outra Comarca para realizar 

a perícia nesta.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos fixados na 

sentença/acórdão.

Considerando o disposto no art. 6º, do NCPC e atento às normas do art. 95 

e art. 98,§5º, também do NCPC, atribuo a responsabilidade de pagamento 

da referida perícia à parte autora, restringindo a gratuidade da Justiça 

quanto a tal diligência , com fulcro nas normas acima referidas.

 Desde já, faculto à parte autora o pagamento dos honorários periciais em 

4 ( quatro) parcelas de R$ 125,00 ( cento e vinte e cinco reais), conforme 

§6º do art. 98. Caso opte pelo parcelamento, a primeira parcela deverá ser 

paga no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, ou o total em 60 (sessenta) 

dias úteis a contar da intimação do patrono via DJE, ou seja, cada parcela 

a cada 20 (vinte) dias úteis.

Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC.

 Para a realização da perícia, caso não haja a juntada das fichas 

financeiras da parte autora, deverá o requerido juntar aos autos, no prazo 

de 30 ( trinta) dias , os holerites da parte autora, no período de 11/1993 

até 08/1994, se ela já era servidora na época. Em caso negativo, o réu 

deverá juntar holerites de servidor em cargo semelhante da parte autora, 

atinente aos mesmos períodos acima mencionados; e, ainda, informar a 

respectiva data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, no período 

de 11/1993 a 02/1994.

Efetuado o depósito e apresentados os documentos, intime-se o perito 

para dar início aos trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados 

pelas partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de 

início da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos 

do artigo 474 do CPC.

O Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção do Laudo 

Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos autos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 166071 Nr: 5205-71.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NUBIA PRADO DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELI DE FATIMA PLETSCH 

VILELA - OAB:16.261 - MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - 

OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de liquidação de sentença.

Considerando que a perita nomeada nos autos, em outras demandas de 

mesma natureza jurídica, recusou o encargo por questões pessoais, 

DESCONSTITUO-A do encargo e nomeio em seu lugar o perito o contador 

JOSÉ APARECIDO ALVES PINTO, o qual pode ser encontrado na Rua Dom 

Pedro II, n° 856, bairro Centro, Rondonópolis-MT, Cep: 78700-220, e nos 

t e l e f o n e s :  ( 6 6 )  3 4 2 3 - 2 9 9 5  /  ( 6 6 )  9 9 8 4 - 4 1 1 4 ,  e m a i l : 

atrium.adv@brturbo.com.br.

Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC.

 Para a realização da perícia, caso não haja a juntada das fichas 

financeiras da parte autora, deverá o requerido juntar aos autos, no prazo 

de 30 ( trinta) dias , os holerites da parte autora, no período de 11/1993 

até 08/1994, se ela já era servidora na época. Em caso negativo, o réu 

deverá juntar holerites de servidor em cargo semelhante da parte autora, 

atinente aos mesmos períodos acima mencionados; e, ainda, informar a 

respectiva data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, no período 

de 11/1993 a 02/1994

.

Efetuado o depósito e apresentados os documentos, intime-se o perito 

para dar início aos trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados 

pelas partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de 

início da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos 

do artigo 474 do CPC.

No mais, mantenho os honorários periciais tais como fixados e as demais 

determinações da decisão que nomeou a perita.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 166475 Nr: 5985-11.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILKER CHRISTI CORRÊA - 

OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de liquidação de sentença.

Conforme determinado no sentença/acórdão, eventual percentual devido 

será apurado em liquidação de sentença. Em razão da natureza do objeto 

da liquidação, a liquidação deve ser feita por arbitramento, nos termos do 

art. 509, inciso I e seguintes, do CPC.

O artigo 510, do Código de Processo Civil, estabelece que:

Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a 

apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que 

fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, 

no que couber, o procedimento da prova pericial.

No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem elaborados 

para apurar eventual percentual devido nomeio como perito o contador 

JOSÉ APARECIDO ALVES PINTO, o qual pode ser encontrado na Rua Dom 

Pedro II, n° 856, bairro Centro, Rondonópolis-MT, Cep: 78700-220, e nos 

t e l e f o n e s :  ( 6 6 )  3 4 2 3 - 2 9 9 5  /  ( 6 6 )  9 9 8 4 - 4 1 1 4 ,  e m a i l : 

atrium.adv@brturbo.com.br.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos fixados na 

sentença/acórdão.

Fixo o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para os honorários periciais, 

haja vista que o perito deverá se deslocar de outra Comarca para realizar 

a perícia nesta.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos fixados na 

sentença/acórdão.

Considerando o disposto no art. 6º, do NCPC e atento às normas do art. 95 

e art. 98,§5º, também do NCPC, atribuo a responsabilidade de pagamento 

da referida perícia à parte autora, restringindo a gratuidade da Justiça 

quanto a tal diligência , com fulcro nas normas acima referidas.

 Desde já, faculto à parte autora o pagamento dos honorários periciais em 

4 ( quatro) parcelas de R$ 125,00 ( cento e vinte e cinco reais), conforme 

§6º do art. 98. Caso opte pelo parcelamento, a primeira parcela deverá ser 

paga no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, ou o total em 60 (sessenta) 

dias úteis a contar da intimação do patrono via DJE, ou seja, cada parcela 

a cada 20 (vinte) dias úteis.

Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC.

 Para a realização da perícia, caso não haja a juntada das fichas 

financeiras da parte autora, deverá o requerido juntar aos autos, no prazo 

de 30 ( trinta) dias , os holerites da parte autora, no período de 11/1993 

até 08/1994, se ela já era servidora na época. Em caso negativo, o réu 

deverá juntar holerites de servidor em cargo semelhante da parte autora, 

atinente aos mesmos períodos acima mencionados; e, ainda, informar a 

respectiva data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, no período 

de 11/1993 a 02/1994.

Efetuado o depósito e apresentados os documentos, intime-se o perito 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069616/3/2020 Página 220 de 799



para dar início aos trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados 

pelas partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de 

início da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos 

do artigo 474 do CPC.

O Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção do Laudo 

Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos autos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 166481 Nr: 5997-25.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA BRANDÃO DORILEO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PASSAMANI DE 

OLIVEIRA - OAB:17758-O, ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de liquidação de sentença.

Considerando que a perita nomeada nos autos, em outras demandas de 

mesma natureza jurídica, recusou o encargo por questões pessoais, 

DESCONSTITUO-A do encargo e nomeio em seu lugar o perito o contador 

JOSÉ APARECIDO ALVES PINTO, o qual pode ser encontrado na Rua Dom 

Pedro II, n° 856, bairro Centro, Rondonópolis-MT, Cep: 78700-220, e nos 

t e l e f o n e s :  ( 6 6 )  3 4 2 3 - 2 9 9 5  /  ( 6 6 )  9 9 8 4 - 4 1 1 4 ,  e m a i l : 

atrium.adv@brturbo.com.br.

Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC.

 Para a realização da perícia, caso não haja a juntada das fichas 

financeiras da parte autora, deverá o requerido juntar aos autos, no prazo 

de 30 ( trinta) dias , os holerites da parte autora, no período de 11/1993 

até 08/1994, se ela já era servidora na época. Em caso negativo, o réu 

deverá juntar holerites de servidor em cargo semelhante da parte autora, 

atinente aos mesmos períodos acima mencionados; e, ainda, informar a 

respectiva data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, no período 

de 11/1993 a 02/1994

.

Efetuado o depósito e apresentados os documentos, intime-se o perito 

para dar início aos trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados 

pelas partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de 

início da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos 

do artigo 474 do CPC.

No mais, mantenho os honorários periciais tais como fixados e as demais 

determinações da decisão que nomeou a perita.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 166484 Nr: 6003-32.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELLEN CRISTINA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VARDEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:11.840, FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - 

OAB:7.557/MT, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - OAB:14554/MT, 

RAONNY ALVES DE SANTANA - OAB:22158-O, VINICIUS DELARCOS DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 18.690

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de liquidação de sentença.

Conforme determinado no sentença/acórdão, eventual percentual devido 

será apurado em liquidação de sentença. Em razão da natureza do objeto 

da liquidação, a liquidação deve ser feita por arbitramento, nos termos do 

art. 509, inciso I e seguintes, do CPC.

O artigo 510, do Código de Processo Civil, estabelece que:

Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a 

apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que 

fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, 

no que couber, o procedimento da prova pericial.

No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem elaborados 

para apurar eventual percentual devido nomeio como perito o contador 

JOSÉ APARECIDO ALVES PINTO, o qual pode ser encontrado na Rua Dom 

Pedro II, n° 856, bairro Centro, Rondonópolis-MT, Cep: 78700-220, e nos 

t e l e f o n e s :  ( 6 6 )  3 4 2 3 - 2 9 9 5  /  ( 6 6 )  9 9 8 4 - 4 1 1 4 ,  e m a i l : 

atrium.adv@brturbo.com.br.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos fixados na 

sentença/acórdão.

Fixo o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para os honorários periciais, 

haja vista que o perito deverá se deslocar de outra Comarca para realizar 

a perícia nesta.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos fixados na 

sentença/acórdão.

Considerando o disposto no art. 6º, do NCPC e atento às normas do art. 95 

e art. 98,§5º, também do NCPC, atribuo a responsabilidade de pagamento 

da referida perícia à parte autora, restringindo a gratuidade da Justiça 

quanto a tal diligência , com fulcro nas normas acima referidas.

 Desde já, faculto à parte autora o pagamento dos honorários periciais em 

4 ( quatro) parcelas de R$ 125,00 ( cento e vinte e cinco reais), conforme 

§6º do art. 98. Caso opte pelo parcelamento, a primeira parcela deverá ser 

paga no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, ou o total em 60 (sessenta) 

dias úteis a contar da intimação do patrono via DJE, ou seja, cada parcela 

a cada 20 (vinte) dias úteis.

Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC.

 Para a realização da perícia, caso não haja a juntada das fichas 

financeiras da parte autora, deverá o requerido juntar aos autos, no prazo 

de 30 ( trinta) dias , os holerites da parte autora, no período de 11/1993 

até 08/1994, se ela já era servidora na época. Em caso negativo, o réu 

deverá juntar holerites de servidor em cargo semelhante da parte autora, 

atinente aos mesmos períodos acima mencionados; e, ainda, informar a 

respectiva data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, no período 

de 11/1993 a 02/1994.

Efetuado o depósito e apresentados os documentos, intime-se o perito 

para dar início aos trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados 

pelas partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de 

início da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos 

do artigo 474 do CPC.

O Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção do Laudo 

Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos autos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 166496 Nr: 6027-60.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILDA BRAZ FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de liquidação de sentença.

Considerando que a perita nomeada nos autos, em outras demandas de 

mesma natureza jurídica, recusou o encargo por questões pessoais, 

DESCONSTITUO-A do encargo e nomeio em seu lugar o perito o contador 

JOSÉ APARECIDO ALVES PINTO, o qual pode ser encontrado na Rua Dom 

Pedro II, n° 856, bairro Centro, Rondonópolis-MT, Cep: 78700-220, e nos 

t e l e f o n e s :  ( 6 6 )  3 4 2 3 - 2 9 9 5  /  ( 6 6 )  9 9 8 4 - 4 1 1 4 ,  e m a i l : 

atrium.adv@brturbo.com.br.

Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC.

 Para a realização da perícia, caso não haja a juntada das fichas 

financeiras da parte autora, deverá o requerido juntar aos autos, no prazo 

de 30 ( trinta) dias , os holerites da parte autora, no período de 11/1993 

até 08/1994, se ela já era servidora na época. Em caso negativo, o réu 
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deverá juntar holerites de servidor em cargo semelhante da parte autora, 

atinente aos mesmos períodos acima mencionados; e, ainda, informar a 

respectiva data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, no período 

de 11/1993 a 02/1994.

Efetuado o depósito e apresentados os documentos, intime-se o perito 

para dar início aos trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados 

pelas partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de 

início da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos 

do artigo 474 do CPC.

No mais, mantenho os honorários periciais tais como fixados e as demais 

determinações da decisão que nomeou a perita.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 166689 Nr: 6356-72.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO JOSE BOTH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELI DE FATIMA PLETSCH 

VILELA - OAB:16.261 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de liquidação de sentença.

Considerando que a perita nomeada nos autos, em outras demandas de 

mesma natureza jurídica, recusou o encargo por questões pessoais, 

DESCONSTITUO-A do encargo e nomeio em seu lugar o perito o contador 

JOSÉ APARECIDO ALVES PINTO, o qual pode ser encontrado na Rua Dom 

Pedro II, n° 856, bairro Centro, Rondonópolis-MT, Cep: 78700-220, e nos 

t e l e f o n e s :  ( 6 6 )  3 4 2 3 - 2 9 9 5  /  ( 6 6 )  9 9 8 4 - 4 1 1 4 ,  e m a i l : 

atrium.adv@brturbo.com.br.

Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC.

 Para a realização da perícia, caso não haja a juntada das fichas 

financeiras da parte autora, deverá o requerido juntar aos autos, no prazo 

de 30 ( trinta) dias , os holerites da parte autora, no período de 11/1993 

até 08/1994, se ela já era servidora na época. Em caso negativo, o réu 

deverá juntar holerites de servidor em cargo semelhante da parte autora, 

atinente aos mesmos períodos acima mencionados; e, ainda, informar a 

respectiva data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, no período 

de 11/1993 a 02/1994

.

Efetuado o depósito e apresentados os documentos, intime-se o perito 

para dar início aos trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados 

pelas partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de 

início da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos 

do artigo 474 do CPC.

No mais, mantenho os honorários periciais tais como fixados e as demais 

determinações da decisão que nomeou a perita.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 167183 Nr: 7175-09.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNA APARECIDA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELI DE FATIMA PLETSCH 

VILELA - OAB:16.261 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de liquidação de sentença.

Considerando que a perita nomeada nos autos, em outras demandas de 

mesma natureza jurídica, recusou o encargo por questões pessoais, 

DESCONSTITUO-A do encargo e nomeio em seu lugar o perito o contador 

JOSÉ APARECIDO ALVES PINTO, o qual pode ser encontrado na Rua Dom 

Pedro II, n° 856, bairro Centro, Rondonópolis-MT, Cep: 78700-220, e nos 

t e l e f o n e s :  ( 6 6 )  3 4 2 3 - 2 9 9 5  /  ( 6 6 )  9 9 8 4 - 4 1 1 4 ,  e m a i l : 

atrium.adv@brturbo.com.br.

Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC.

 Para a realização da perícia, caso não haja a juntada das fichas 

financeiras da parte autora, deverá o requerido juntar aos autos, no prazo 

de 30 ( trinta) dias , os holerites da parte autora, no período de 11/1993 

até 08/1994, se ela já era servidora na época. Em caso negativo, o réu 

deverá juntar holerites de servidor em cargo semelhante da parte autora, 

atinente aos mesmos períodos acima mencionados; e, ainda, informar a 

respectiva data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, no período 

de 11/1993 a 02/1994.

Efetuado o depósito e apresentados os documentos, intime-se o perito 

para dar início aos trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados 

pelas partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de 

início da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos 

do artigo 474 do CPC.

No mais, mantenho os honorários periciais tais como fixados e as demais 

determinações da decisão que nomeou a perita.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 167502 Nr: 7674-90.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDETE VILELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELI DE FATIMA PLETSCH 

VILELA - OAB:16.261 - MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - 

OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de liquidação de sentença.

Considerando que a perita nomeada nos autos, em outras demandas de 

mesma natureza jurídica, recusou o encargo por questões pessoais, 

DESCONSTITUO-A do encargo e nomeio em seu lugar o perito o contador 

JOSÉ APARECIDO ALVES PINTO, o qual pode ser encontrado na Rua Dom 

Pedro II, n° 856, bairro Centro, Rondonópolis-MT, Cep: 78700-220, e nos 

t e l e f o n e s :  ( 6 6 )  3 4 2 3 - 2 9 9 5  /  ( 6 6 )  9 9 8 4 - 4 1 1 4 ,  e m a i l : 

atrium.adv@brturbo.com.br.

Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC.

 Para a realização da perícia, caso não haja a juntada das fichas 

financeiras da parte autora, deverá o requerido juntar aos autos, no prazo 

de 30 ( trinta) dias , os holerites da parte autora, no período de 11/1993 

até 08/1994, se ela já era servidora na época. Em caso negativo, o réu 

deverá juntar holerites de servidor em cargo semelhante da parte autora, 

atinente aos mesmos períodos acima mencionados; e, ainda, informar a 

respectiva data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, no período 

de 11/1993 a 02/1994

.

Efetuado o depósito e apresentados os documentos, intime-se o perito 

para dar início aos trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados 

pelas partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de 

início da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos 

do artigo 474 do CPC.

No mais, mantenho os honorários periciais tais como fixados e as demais 

determinações da decisão que nomeou a perita.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 167504 Nr: 7678-30.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA ALVES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELI DE FATIMA PLETSCH 

VILELA - OAB:16.261 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de liquidação de sentença.

Considerando que a perita nomeada nos autos, em outras demandas de 

mesma natureza jurídica, recusou o encargo por questões pessoais, 
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DESCONSTITUO-A do encargo e nomeio em seu lugar o perito o contador 

JOSÉ APARECIDO ALVES PINTO, o qual pode ser encontrado na Rua Dom 

Pedro II, n° 856, bairro Centro, Rondonópolis-MT, Cep: 78700-220, e nos 

t e l e f o n e s :  ( 6 6 )  3 4 2 3 - 2 9 9 5  /  ( 6 6 )  9 9 8 4 - 4 1 1 4 ,  e m a i l : 

atrium.adv@brturbo.com.br.

Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC.

 Para a realização da perícia, caso não haja a juntada das fichas 

financeiras da parte autora, deverá o requerido juntar aos autos, no prazo 

de 30 ( trinta) dias , os holerites da parte autora, no período de 11/1993 

até 08/1994, se ela já era servidora na época. Em caso negativo, o réu 

deverá juntar holerites de servidor em cargo semelhante da parte autora, 

atinente aos mesmos períodos acima mencionados; e, ainda, informar a 

respectiva data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, no período 

de 11/1993 a 02/1994.

Efetuado o depósito e apresentados os documentos, intime-se o perito 

para dar início aos trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados 

pelas partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de 

início da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos 

do artigo 474 do CPC.

No mais, mantenho os honorários periciais tais como fixados e as demais 

determinações da decisão que nomeou a perita.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 167507 Nr: 7684-37.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVON DE MELLO TRELHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELI DE FATIMA PLETSCH 

VIELA - OAB:16.261, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de liquidação de sentença.

Conforme determinado no sentença/acórdão, eventual percentual devido 

será apurado em liquidação de sentença. Em razão da natureza do objeto 

da liquidação, a liquidação deve ser feita por arbitramento, nos termos do 

art. 509, inciso I e seguintes, do CPC.

O artigo 510, do Código de Processo Civil, estabelece que:

Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a 

apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que 

fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, 

no que couber, o procedimento da prova pericial.

No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem elaborados 

para apurar eventual percentual devido nomeio como perito o contador 

JOSÉ APARECIDO ALVES PINTO, o qual pode ser encontrado na Rua Dom 

Pedro II, n° 856, bairro Centro, Rondonópolis-MT, Cep: 78700-220, e nos 

t e l e f o n e s :  ( 6 6 )  3 4 2 3 - 2 9 9 5  /  ( 6 6 )  9 9 8 4 - 4 1 1 4 ,  e m a i l : 

atrium.adv@brturbo.com.br.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos fixados na 

sentença/acórdão.

Fixo o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para os honorários periciais, 

haja vista que o perito deverá se deslocar de outra Comarca para realizar 

a perícia nesta.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos fixados na 

sentença/acórdão.

Considerando o disposto no art. 6º, do NCPC e atento às normas do art. 95 

e art. 98,§5º, também do NCPC, atribuo a responsabilidade de pagamento 

da referida perícia à parte autora, restringindo a gratuidade da Justiça 

quanto a tal diligência , com fulcro nas normas acima referidas.

 Desde já, faculto à parte autora o pagamento dos honorários periciais em 

4 ( quatro) parcelas de R$ 125,00 ( cento e vinte e cinco reais), conforme 

§6º do art. 98. Caso opte pelo parcelamento, a primeira parcela deverá ser 

paga no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, ou o total em 60 (sessenta) 

dias úteis a contar da intimação do patrono via DJE, ou seja, cada parcela 

a cada 20 (vinte) dias úteis.

Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC.

 Para a realização da perícia, caso não haja a juntada das fichas 

financeiras da parte autora, deverá o requerido juntar aos autos, no prazo 

de 30 ( trinta) dias , os holerites da parte autora, no período de 11/1993 

até 08/1994, se ela já era servidora na época. Em caso negativo, o réu 

deverá juntar holerites de servidor em cargo semelhante da parte autora, 

atinente aos mesmos períodos acima mencionados; e, ainda, informar a 

respectiva data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, no período 

de 11/1993 a 02/1994.

Efetuado o depósito e apresentados os documentos, intime-se o perito 

para dar início aos trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados 

pelas partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de 

início da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos 

do artigo 474 do CPC.

O Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção do Laudo 

Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos autos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 167629 Nr: 7858-46.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMA APARECIDA DOS SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de liquidação de sentença.

Considerando que a perita nomeada nos autos, em outras demandas de 

mesma natureza jurídica, recusou o encargo por questões pessoais, 

DESCONSTITUO-A do encargo e nomeio em seu lugar o perito o contador 

JOSÉ APARECIDO ALVES PINTO, o qual pode ser encontrado na Rua Dom 

Pedro II, n° 856, bairro Centro, Rondonópolis-MT, Cep: 78700-220, e nos 

t e l e f o n e s :  ( 6 6 )  3 4 2 3 - 2 9 9 5  /  ( 6 6 )  9 9 8 4 - 4 1 1 4 ,  e m a i l : 

atrium.adv@brturbo.com.br.

Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC.

 Para a realização da perícia, caso não haja a juntada das fichas 

financeiras da parte autora, deverá o requerido juntar aos autos, no prazo 

de 30 ( trinta) dias , os holerites da parte autora, no período de 11/1993 

até 08/1994, se ela já era servidora na época. Em caso negativo, o réu 

deverá juntar holerites de servidor em cargo semelhante da parte autora, 

atinente aos mesmos períodos acima mencionados; e, ainda, informar a 

respectiva data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, no período 

de 11/1993 a 02/1994

.

Efetuado o depósito e apresentados os documentos, intime-se o perito 

para dar início aos trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados 

pelas partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de 

início da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos 

do artigo 474 do CPC.

No mais, mantenho os honorários periciais tais como fixados e as demais 

determinações da decisão que nomeou a perita.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 167991 Nr: 8358-15.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RITA DE CACIA SILVA BAPTISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA CINTRA RASCHEJA - 

OAB:15625

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de liquidação de sentença.

Conforme determinado no sentença/acórdão, eventual percentual devido 

será apurado em liquidação de sentença. Em razão da natureza do objeto 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069616/3/2020 Página 223 de 799



da liquidação, a liquidação deve ser feita por arbitramento, nos termos do 

art. 509, inciso I e seguintes, do CPC.

O artigo 510, do Código de Processo Civil, estabelece que:

Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a 

apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que 

fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, 

no que couber, o procedimento da prova pericial.

No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem elaborados 

para apurar eventual percentual devido nomeio como perito o contador 

JOSÉ APARECIDO ALVES PINTO, o qual pode ser encontrado na Rua Dom 

Pedro II, n° 856, bairro Centro, Rondonópolis-MT, Cep: 78700-220, e nos 

t e l e f o n e s :  ( 6 6 )  3 4 2 3 - 2 9 9 5  /  ( 6 6 )  9 9 8 4 - 4 1 1 4 ,  e m a i l : 

atrium.adv@brturbo.com.br.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos fixados na 

sentença/acórdão.

Fixo o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para os honorários periciais, 

haja vista que o perito deverá se deslocar de outra Comarca para realizar 

a perícia nesta.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos fixados na 

sentença/acórdão.

Considerando o disposto no art. 6º, do NCPC e atento às normas do art. 95 

e art. 98,§5º, também do NCPC, atribuo a responsabilidade de pagamento 

da referida perícia à parte autora, restringindo a gratuidade da Justiça 

quanto a tal diligência , com fulcro nas normas acima referidas.

 Desde já, faculto à parte autora o pagamento dos honorários periciais em 

4 ( quatro) parcelas de R$ 125,00 ( cento e vinte e cinco reais), conforme 

§6º do art. 98. Caso opte pelo parcelamento, a primeira parcela deverá ser 

paga no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, ou o total em 60 (sessenta) 

dias úteis a contar da intimação do patrono via DJE, ou seja, cada parcela 

a cada 20 (vinte) dias úteis.

Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC.

 Para a realização da perícia, caso não haja a juntada das fichas 

financeiras da parte autora, deverá o requerido juntar aos autos, no prazo 

de 30 ( trinta) dias , os holerites da parte autora, no período de 11/1993 

até 08/1994, se ela já era servidora na época. Em caso negativo, o réu 

deverá juntar holerites de servidor em cargo semelhante da parte autora, 

atinente aos mesmos períodos acima mencionados; e, ainda, informar a 

respectiva data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, no período 

de 11/1993 a 02/1994.

Efetuado o depósito e apresentados os documentos, intime-se o perito 

para dar início aos trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados 

pelas partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de 

início da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos 

do artigo 474 do CPC.

O Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção do Laudo 

Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos autos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 10346 Nr: 716-79.2000.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOMATEL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO 

ELÉTRICA LTDA, WILSON DE CASTRO E SOUZA JUNIOR, ELIANE EMERICH 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ELIANE EMERICH SOUZA, Cpf: 

46781722972, Rg: 3 302 744 3, casado(a), comerciante. atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAR a executada acima para que no prazo de 05 (cinco) 

dias regularize o pagamento do saldo devedor, sob pena de 

restabelecimento da presente execução.

Despacho/Decisão: Execução Fiscal Processo nº 716-79.2000 (Cód. 

10346)VISTOS, ETC.1- Inicialmente, verifico que houve tentativa de 

intimação pessoal apenas da executada Eliane Emerich de Souza.2- 

Considerando que a mesma restou infrutífera, determino que se proceda 

através de edital.3- Determino a intimação dos demais executados por 

meio de oficial de justiça para regularização do débito em 5 (cinco) dias, 

sob pena de restabelecimento da presente execução.4- Restando esta 

infrutífera, proceda-se com a mesma através de edital.5- Após, nada 

sendo requerido, abra-se vistas ao exequente para que se manifeste em 

prosseguimento.Às providências.Tangará da Serra/MT, 28 de novembro 

de 2018.FRANCISCO NEY GAÍVAJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, José Alberto Della Mea 

Junior, digitei.

Tangará da Serra, 02 de março de 2020

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 162776 Nr: 14430-52.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONILIA SCARIN DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES DA SILVA - OAB:MT 

14.884, RENATA CINTRA RASCHEJA - OAB:15625

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem 

elaborados para apurar eventual percentual devido nomeio como perito o 

contador JOSÉ APARECIDO ALVES PINTO, o qual pode ser encontrado na 

Rua Dom Pedro II, n° 856, bairro Centro, Rondonópolis-MT, Cep: 

78700-220, e nos telefones: (66) 3423-2995 / (66) 9984-4114, email: 

atrium.adv@brturbo.com.br.Anoto que o cálculo deverá apurar eventual 

perda salarial decorrente da conversão de cruzeiro real para URV, nos 

termos fixados na sentença/acórdão.Fixo o valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais) para os honorários periciais, haja vista que o perito 

deverá se deslocar de outra Comarca para realizar a perícia nesta.Anoto 

que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos fixados na 

sentença/acórdão.Considerando o disposto no art. 6º, do NCPC e atento 

às normas do art. 95 e art. 98,§5º, também do NCPC, atribuo a 

responsabilidade de pagamento da referida perícia à parte autora, 

restringindo a gratuidade da Justiça quanto a tal diligência , com fulcro nas 

normas acima referidas. Desde já, faculto à parte autora o pagamento dos 

honorários periciais em 4 ( quatro) parcelas de R$ 125,00 ( cento e vinte e 

cinco reais), conforme §6º do art. 98. Caso opte pelo parcelamento, a 

primeira parcela deverá ser paga no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, 

ou o total em 60 (sessenta) dias úteis a contar da intimação do patrono via 

DJE, ou seja, cada parcela a cada 20 (vinte) dias úteis.Intimem-se as 

partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem 

impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem assistente 

técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, II e III, do 

CPC. Para a realização da perícia, caso não haja a juntada das fichas 

financeiras da parte autora, deverá o requerido juntar aos autos, no prazo 

de 30 ( trinta) dias , os holerites da parte autora, no período de 11/1993 

até 08/1994, se ela já era servidora na época.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 260973 Nr: 25595-57.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DILCEU GUZATTI, SILVANE LODI GUZATTI, 

ELEONOR OGLIARI, José Luis Steffen, ELIZETE ROSANGELA PFITSCHER 

STEFFEN, IZILDETE DE LOURDES DIAVAN OGLIARI, ESPOLIO DE SERGIO 

EVARISTO VARNIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, TAIRO DOMINGOS DARTORA - OAB:OAB/MT 16.917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, especifiquem as 

partes as provas que pretendem produzir em audiência, ou ainda, eventual 
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prova pericial, no prazo de 15 (quinze) dias, ou documental, 

justificando-as com objetividade.Quanto à prova documental, a mesma 

deverá ser juntada no prazo alhures.Havendo pedido de produção de 

prova testemunhal, determino que seja acostado o respectivo rol de 

testemunhas junto com o pleito, indicando o causídico se o seu cliente se 

responsabi l izará pe lo  comparec imento das tes temunhas 

independentemente de intimação.Intimem-se.Escoado aludido prazo, 

havendo ou não manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 308155 Nr: 9248-75.2019.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA ANTONIO DE OLIVEIRA, EDUARDO PORRETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELI DE FATIMA PLETSCH 

VILELA - OAB:16.261 - MT, KESSILA RODRIGUES LOPES - 

OAB:19952-O, RODRIGO SOARES NUNES DA COSTA - OAB:24.324-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Não acolho a preliminar de incompetência absoluta e ilegitimidade passiva 

do Município de Alta Floresta/MT, uma vez que a causa de pedir consiste 

em erro médico praticado por profissional que prestava seus serviços em 

nome do Município, independentemente de quem custeava seu trabalho, 

consoante se observa da documentação de fls. 32-71, não havendo 

qualquer interferência da União dos serviços prestados pelo profissional.

Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, especifiquem as 

partes as provas que pretendem produzir em audiência, ou ainda, eventual 

prova pericial, no prazo de 15 (quinze) dias, ou documental, 

justificando-as com objetividade.

Quanto à prova documental, a mesma deverá ser juntada no prazo 

alhures.

Havendo pedido de produção de prova testemunhal, determino que seja 

acostado o respectivo rol de testemunhas junto com o pleito, indicando o 

causídico se o seu cliente se responsabilizará pelo comparecimento das 

testemunhas independentemente de intimação.

Intimem-se.

Escoado aludido prazo, havendo ou não manifestação, certifique-se e 

voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 194245 Nr: 10327-31.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIDES RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS RACHID MURAD FILHO - 

OAB:6.105 OAB/MT, VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR - 

OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença ofertado pelo INSS 

alegando excesso no importe de R$ 8.048,46 (oito mil e quarenta e oito 

reais e quarenta e seis centavos) decorrentes de diferenças relativas a 

data de início do benefício (DIB) e da data do início do pagamento (DIP).

Quanto a data de início do benefício (DIB) friso que a petição inicial traz a 

data de 03 de setembro de 2013 (fls. 11), devendo ser considerado este 

marco, aliado ao fato de que o autor não obedeceu ao comando de fls. 

117.

Quanto a data de início do pagamento consta dos autos a data de 

02/08/2017 (fls. 105).

Ante o exposto, ACOLHO a impugnação de fls. 103 para reconhecer o 

excesso de execução no montante de R$ 8.048,46 (oito mil e quarenta e 

oito reais e quarenta e seis centavos) e HOMOLOGAR o cálculo 

apresentado pelo INSS no valor de R$ 50.164,26 (cinquenta mil cento e 

sessenta e quatro reais e vinte e seis centavos), inclusas as parcelas 

vencidas e honorários, atualizado em 09/2017.

Preclusas as vias recursais, expeça-se RPV ao E. TRF da 1 Região.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 215874 Nr: 6657-48.2016.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DATA MED LTDA (CLINICA DOYON)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, especifiquem as 

partes as provas que pretendem produzir em audiência, ou ainda, eventual 

prova pericial, no prazo de 15 (quinze) dias, ou documental, 

justificando-as com objetividade.

Quanto à prova documental, a mesma deverá ser juntada no prazo 

alhures.

Havendo pedido de produção de prova testemunhal, determino que seja 

acostado o respectivo rol de testemunhas junto com o pleito, indicando o 

causídico se o seu cliente se responsabilizará pelo comparecimento das 

testemunhas independentemente de intimação.

Intimem-se.

Escoado aludido prazo, havendo ou não manifestação, certifique-se e 

voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 248771 Nr: 15581-14.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GHGDS, CRISTIANE GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA ELIANE JOHN - 

OAB:MT/12756

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Indefiro o pedido de denunciação da lide formulado pelo Município de 

Tangará da Serra/MT, uma vez que a parte autora foi expressa em sua 

causa de pedir, ao narrar que o mau atendimento teria sido prestado por 

profissional vinculado ao Município de Tangará da Serra/MT.

Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, especifiquem as 

partes as provas que pretendem produzir em audiência, ou ainda, eventual 

prova pericial, no prazo de 15 (quinze) dias, ou documental, 

justificando-as com objetividade.

Quanto à prova documental, a mesma deverá ser juntada no prazo 

alhures.

Havendo pedido de produção de prova testemunhal, determino que seja 

acostado o respectivo rol de testemunhas junto com o pleito, indicando o 

causídico se o seu cliente se responsabilizará pelo comparecimento das 

testemunhas independentemente de intimação.

Intimem-se.

Escoado aludido prazo, havendo ou não manifestação, certifique-se e 

voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 257234 Nr: 22471-66.2017.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPACTA COMERCIAL LTDA - SUPERMERCADOS BIG 

MASTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FÁBIO PANTOLFI 

FERRARINI - OAB:14864/O, LEONARDO DA SILVA CRUZ - OAB:6660/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Denota-se que o feito foi julgado extinto às fls. 1193, após pedido do 
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embargante que noticiou a quitação integral do débito, por meio do 

parcelamento; e após ouvido o Estado de Mato Grosso que concordou 

com a extinção do feito pelo pagamento.

Denota-se que há valores depósitos em conta única, os quais pendem de 

devolução ao embargante.

Tendo em vista que a própria exequente manifestou pela extinção do feito, 

informando o pagamento integral do débito, não vejo óbice à liberação dos 

valores constritos nos autos, motivo pelo qual determino a imediata 

liberação ao embargante.

Após, aguarde-se o trânsito em julgado e então arquive-se.

Às providências.

 Intime-se e expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 262235 Nr: 26437-37.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLISMAR ALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADENILSON SEVERINO MARTINS 

- OAB:9807/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Quanto à preliminar de impugnação da justiça gratuita, tem-se que a parte 

ré não trouxe qualquer elemento probatório que enseje o indeferimento do 

benefício, razão pela qual indefiro a preliminar.

Defiro o pleito de prova testemunhal requerido às fls. 92.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 18/06/2020, às 

15h00min.

Quanto à intimação das testemunhas, obedeça-se a nova sistemática no 

art. 455 do CPC, devendo a parte aportar o respectivo rol, se ainda não 

presente nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se os advogados das partes, via DJE, para que tenham ciência 

desta decisão e comprovem nos autos, com antecedência mínima de 03 

(três) dias da data da audiência, a intimação das testemunhas arroladas, 

sob pena de perder o direito à produção da prova testemunhal (art. 455, §

§ 1º, 2º e 3º, do NCPC), salvo se já tiver se responsabilizado pelo 

comparecimento.

Ciência ao Ministério Público.

Às providências necessárias.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 292479 Nr: 19016-59.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LIZABETE FOCHI DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA RAMOS COELHO - 

OAB:16745, DEAN PAUL HUNHOFF - OAB:MT 5.730-B, LO-RUAMA DE 

OLIVEIRA YAMASHITA - OAB:25645/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, especifiquem as 

partes as provas que pretendem produzir em audiência, ou ainda, eventual 

prova pericial, no prazo de 15 (quinze) dias, ou documental, 

justificando-as com objetividade.

Quanto à prova documental, a mesma deverá ser juntada no prazo 

alhures.

Havendo pedido de produção de prova testemunhal, determino que seja 

acostado o respectivo rol de testemunhas junto com o pleito, indicando o 

causídico se o seu cliente se responsabilizará pelo comparecimento das 

testemunhas independentemente de intimação.

Intimem-se.

Escoado aludido prazo, havendo ou não manifestação, certifique-se e 

voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 324296 Nr: 22045-83.2019.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KLEBER GONÇALVES MADUREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDILENE JULIÃO DE SOUZA - 

OAB:4.306/MT, LINDOLFO ALVES DA COSTA - OAB:4366], WAGNER 

SANTOS COSTA - OAB:57508

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Indefiro a impugnação à concessão de justiça gratuita, uma vez que o ente 

público não trouxe qualquer elemento que evidencie a capacidade de 

recursos da parte autora para adimplir as custas processuais.

Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, especifiquem as 

partes as provas que pretendem produzir em audiência, ou ainda, eventual 

prova pericial, no prazo de 15 (quinze) dias, ou documental, 

justificando-as com objetividade.

Quanto à prova documental, a mesma deverá ser juntada no prazo 

alhures.

Havendo pedido de produção de prova testemunhal, determino que seja 

acostado o respectivo rol de testemunhas junto com o pleito, indicando o 

causídico se o seu cliente se responsabilizará pelo comparecimento das 

testemunhas independentemente de intimação.

Intimem-se.

Escoado aludido prazo, havendo ou não manifestação, certifique-se e 

voltem-me conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 119174 Nr: 9111-45.2009.811.0055

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Amando Barbosa Mota, MIGUEL TEIXEIRA 

FRANCO, THAIS BERGO DUARTE BARBOSA, THEREZA FERNANDES 

TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALESKA MALVINA PIOVAN 

MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 4.816, MARCILENE APARECIDA TEIXEIRA FRANCO - 

OAB:12315/MT, SIDNEY DUARTE BARBOSA - OAB:4004

 Vistos etc.

Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, especifiquem as 

partes as provas que pretendem produzir em audiência, ou ainda, eventual 

prova pericial, no prazo de 15 (quinze) dias, ou documental, 

justificando-as com objetividade.

Quanto à prova documental, a mesma deverá ser juntada no prazo 

alhures.

Havendo pedido de produção de prova testemunhal, determino que seja 

acostado o respectivo rol de testemunhas junto com o pleito, indicando o 

causídico se o seu cliente se responsabilizará pelo comparecimento das 

testemunhas independentemente de intimação.

Intimem-se.

Escoado aludido prazo, havendo ou não manifestação, certifique-se e 

voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 280214 Nr: 9128-66.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEILDO TAVARES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elaine Josefa de Souza - 

OAB:17378/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Indefiro a preliminar de ilegitimidade passiva do Município de Tangará da 

Serra/MT, uma vez que o autor alega que a indevida regularização 
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fundiária propiciada pelo Município foi a responsável por seu dano, qual 

seja, a desapropriação de seu terreno, sendo que a correição da 

regularização atacada é questão de mérito.

Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, especifiquem as 

partes as provas que pretendem produzir em audiência, ou ainda, eventual 

prova pericial, no prazo de 15 (quinze) dias, ou documental, 

justificando-as com objetividade.

Quanto à prova documental, a mesma deverá ser juntada no prazo 

alhures.

Havendo pedido de produção de prova testemunhal, determino que seja 

acostado o respectivo rol de testemunhas junto com o pleito, indicando o 

causídico se o seu cliente se responsabilizará pelo comparecimento das 

testemunhas independentemente de intimação.

Intimem-se.

Escoado aludido prazo, havendo ou não manifestação, certifique-se e 

voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 131452 Nr: 1179-35.2011.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCEMIR BONAFE-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATHEUS GHISI - OAB: 

20.697/MT

 Ante o exposto, REJEITO as alegações do executado. Considerando que 

incumbe ao juiz dirigir o processo e determinar todas as medidas indutivas, 

coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar 

o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por 

objeto prestação pecuniária (artigo 139, inciso IV, do CPC), se faz 

imprescindível a adoção de medidas para a efetividade processual via 

sistema BACENJUD.Determino a penhora e/ou arresto de valores 

(BACENJUD) utilizando-se do CNPJ ou CPF da parte executada, do valor 

do débito exequendo apontado pela parte exequente na CDA atualizada 

(anexo).Caso efetivado bloqueio via sistema BACENJUD intime o 

executado para ciência (artigo 854, § 2º, do CPC).Intime-se. 

Cumpra-se.Tangará da Serra, 09 de março de 2020.FRANCISCO NEY 

GAÍVAJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 137261 Nr: 7588-27.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES HIPOLITO GALVÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 7588-27.2011.811.0055 Código: 137261.

VISTOS.

 Primeiramente, denota-se que a sentença determinou a remessa 

necessária dos autos com respaldo no art. 496, inciso I do CPC.

Averiguando os autos constatei que, a condenação ou o proveito 

econômico obtido na causa é inferior a mil salários mínimos. Assim, 

CHAMO O FEITO A ORDEM, e deixo de remeter os autos ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, para reexame necessário, tendo 

em vista que o valor da condenação não ultrapassará o limite previsto no 

artigo 496, §3º, inciso I do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado e, nada sendo requerido no prazo de 15 

(quinze) dias, arquive-se, mediante a adoção das formalidades de praxe.

Publique-se. Intime-se.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra – MT, 09 de março de 2020.

 FRANCISCO NEY GAÍVA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 140217 Nr: 10764-14.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA GONÇALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS RACHID MURAD FILHO - 

OAB:6.105 OAB/MT, MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM - 

OAB:OAB/MT 17.738, VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR - 

OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.°: 10764-14.2011.811.0055 Código: 140217.

VISTOS.

Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à exceção de 

hipótese de divergência das partes quanto a eventual liquidação, depende 

a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios e providências das 

partes.

Considerando a necessidade de se dar efetividade ao principio da 

cooperação e imprimir celeridade aos feitos que já superaram a fase de 

conhecimento, visando a superação da realidade que ensejou o regime de 

exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, determino o seguinte:

a) em caso de improcedência do pedido, oportunize-se vista ao INSS. 

Nada sendo requerido e tratando-se a parte autora de pessoa beneficiária 

da justiça gratuita, ao arquivo com as baixas necessárias;

b) em caso de procedência:

b.1) intime-se o INSS, na pessoa de seu representante judicial, mediante 

carga/remessa dos autos, para promover a implantação do benefício, em 

até 10 dias úteis, caso ainda não tenha feito, sendo que não o fazendo 

incidirá multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada por agora em 

R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Desde já faculto ao INSS, no mesmo 

prazo de 10 dias, apresentar os cálculos das parcelas atrasadas, ficando 

neste caso deliberado o seguinte:

b.1.1) intime-se a parte autora para se manifestar sobre os cálculos 

apresentados pelo INSS. Havendo anuência, desde já homologo os 

cálculos apresentado pelo INSS, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme 

disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Por outro lado, 

havendo divergência, deverá a parte autora promover o cumprimento de 

sentença no valor que reputar devido;

b.2) caso o benefício já tenha sido implantado e o INSS não apresente o 

cálculo do retroativo, vista à parte autora para promover o cumprimento;

 b.3) caso já tenha sido requerido o cumprimento, desde já o recebo e 

determino as anotações e retificações de estilo.

Pois bem. Prosseguindo o feito na fase de cumprimento, isso na hipótese 

de não ocorrer o descrito na primeira parte do item b.1.1, em primeiro lugar 

determino, após a adoção da providência do item b.3, a intimação do 

devedor mediante carga/remessa dos autos para, querendo, impugnar no 

prazo de 30 dias úteis (CPC, art. 535).

 Desde já fica determinado o seguinte:

a) não havendo impugnação, desde já homologo os cálculos apresentado 

pela parte exequente, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme disposto no 

art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil;

b) caso haja impugnação tempestiva, diga a parte exequente em 05 dias 

úteis, ficando advertida que, em caso de silêncio, este juízo irá presumir 

que concordou com os cálculos apresentado pelo INSS, hipótese em que 

desde já ficam estes então homologados, devendo o Sr. Gestor cumprir 

conforme disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Registro 

que mesma providência deverá ser tomada no caso da parte exequente 

peticionar concordando expressamente com os cálculos apresentados 

pelo INSS;

c) havendo impugnação pelo INSS e expressa insurgência quanto a esta 

pela parte exequente, novamente conclusos para decisão.

Ressalto que, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais mediante a exibição do instrumento celebrado, nos termos do 

art. 22, §4º, da Lei nº 8.906/94, desde já defiro tal pedido, devendo ser 

feita a dedução da quantia devida à parte exequente.

 Expedida a RPV e/ou precatório, intimem-se as partes para que requeiram 

o que de direito, conforme determina o art. 11 da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405.

 Outrossim, não havendo nenhuma insurgência após a requisição acima, 
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desde já, com fundamento no art. 41, § 3º da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405, defiro a expedição de alvará de levantamento.

Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que seja 

observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo ser 

certificado que houve o seu estrito cumprimento.

Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

mesmo deverá ser certificado também que o advogado titular da conta 

indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e 

dar quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.

Além disso, deverá ser observado o disposto no § 3º do art. 450 da 

CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho 

que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial, à parte 

vencedora ou ao seu sucessor, ficando recomendado o seguinte:

a) inicialmente deverá ser tentada a intimação postal;

b) caso não seja a parte localizada pelo correio, intime-se seu advogado 

para informar o endereço atual;

c) caso esta providência não seja cumprida, intime-se a parte via edital.

Registro que estas providências não impedem a expedição imediata do 

alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.T

Por fim, fica desde já também deliberado o seguinte:

1 – quanto à eventual sucessão processual:

 Consigno que, caso ocorrido o falecimento do titular do direito 

previdenciário antes da satisfação, fica desde já determinado o seguinte 

de acordo com o art. 112 da Lei nº 8.213/91:

a) havendo dependentes habilitados na pensão por morte, pague-se a 

estes;

b) não existindo dependentes mas havendo herdeiros habilitados no feito 

por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser preenchido em partes 

iguais para os aludidos herdeiros;

c) inexistindo dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de 

cujus para que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser 

intimados pessoalmente para habilitar-se no presente feito.

 2 – quanto ao eventual excesso ao teto para RPV:

Caso, após a homologação de valores, verificar-se que estes excedem ao 

teto de 60 (sessenta) salários mínimos para requisição de pagamento 

mediante RPV, notadamente tendo em vista a incidência dos juros e 

correção monetária, fica determinado o seguinte:

a) intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, sendo 

certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono possua 

poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;

b) não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar pedido de 

execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c art. 100 da 

Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a requisição do 

pagamento via precatório dos valores incontroversos, conforme 

inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.

3 – quanto à eventual sucessão do procurador da parte:

Caso a parte exequente tenha constituído novo patrono nos autos na fase 

de cumprimento de sentença, tendo em vista que os honorários 

sucumbenciais incidem até a prolação da sentença, conforme Súmula 111 

do STJ, desde já autorizo a liberação, diretamente ao advogado que atuou 

na fase de conhecimento, da integralidade dos honorários de 

sucumbência.

Comprovado o levantamento de valores nos autos, arquive-se, 

procedendo com as baixas e cautelas de estilo.

Às providências.

 Tangará da Serra - MT, 09 de março de 2020.

FRANCISCO NEY GAIVA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 162000 Nr: 13029-18.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELVIRA PINTO XAVIER DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:17.550/MT, 

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.°: 13029-18.2013.811.0055 Código: 162000.

VISTOS.

Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à exceção de 

hipótese de divergência das partes quanto a eventual liquidação, depende 

a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios e providências das 

partes.

Considerando a necessidade de se dar efetividade ao principio da 

cooperação e imprimir celeridade aos feitos que já superaram a fase de 

conhecimento, visando a superação da realidade que ensejou o regime de 

exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, determino o seguinte:

a) em caso de improcedência do pedido, oportunize-se vista ao INSS. 

Nada sendo requerido e tratando-se a parte autora de pessoa beneficiária 

da justiça gratuita, ao arquivo com as baixas necessárias;

b) em caso de procedência:

b.1) intime-se o INSS, na pessoa de seu representante judicial, mediante 

carga/remessa dos autos, para promover a implantação do benefício, em 

até 10 dias úteis, caso ainda não tenha feito, sendo que não o fazendo 

incidirá multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada por agora em 

R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Desde já faculto ao INSS, no mesmo 

prazo de 10 dias, apresentar os cálculos das parcelas atrasadas, ficando 

neste caso deliberado o seguinte:

b.1.1) intime-se a parte autora para se manifestar sobre os cálculos 

apresentados pelo INSS. Havendo anuência, desde já homologo os 

cálculos apresentado pelo INSS, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme 

disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Por outro lado, 

havendo divergência, deverá a parte autora promover o cumprimento de 

sentença no valor que reputar devido;

b.2) caso o benefício já tenha sido implantado e o INSS não apresente o 

cálculo do retroativo, vista à parte autora para promover o cumprimento;

 b.3) caso já tenha sido requerido o cumprimento, desde já o recebo e 

determino as anotações e retificações de estilo.

Pois bem. Prosseguindo o feito na fase de cumprimento, isso na hipótese 

de não ocorrer o descrito na primeira parte do item b.1.1, em primeiro lugar 

determino, após a adoção da providência do item b.3, a intimação do 

devedor mediante carga/remessa dos autos para, querendo, impugnar no 

prazo de 30 dias úteis (CPC, art. 535).

 Desde já fica determinado o seguinte:

a) não havendo impugnação, desde já homologo os cálculos apresentado 

pela parte exequente, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme disposto no 

art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil;

b) caso haja impugnação tempestiva, diga a parte exequente em 05 dias 

úteis, ficando advertida que, em caso de silêncio, este juízo irá presumir 

que concordou com os cálculos apresentado pelo INSS, hipótese em que 

desde já ficam estes então homologados, devendo o Sr. Gestor cumprir 

conforme disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Registro 

que mesma providência deverá ser tomada no caso da parte exequente 

peticionar concordando expressamente com os cálculos apresentados 

pelo INSS;

c) havendo impugnação pelo INSS e expressa insurgência quanto a esta 

pela parte exequente, novamente conclusos para decisão.

Ressalto que, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais mediante a exibição do instrumento celebrado, nos termos do 

art. 22, §4º, da Lei nº 8.906/94, desde já defiro tal pedido, devendo ser 

feita a dedução da quantia devida à parte exequente.

 Expedida a RPV e/ou precatório, intimem-se as partes para que requeiram 

o que de direito, conforme determina o art. 11 da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405.

 Outrossim, não havendo nenhuma insurgência após a requisição acima, 

desde já, com fundamento no art. 41, § 3º da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405, defiro a expedição de alvará de levantamento.

Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que seja 

observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo ser 

certificado que houve o seu estrito cumprimento.

Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

mesmo deverá ser certificado também que o advogado titular da conta 

indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e 

dar quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.
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Além disso, deverá ser observado o disposto no § 3º do art. 450 da 

CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho 

que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial, à parte 

vencedora ou ao seu sucessor, ficando recomendado o seguinte:

a) inicialmente deverá ser tentada a intimação postal;

b) caso não seja a parte localizada pelo correio, intime-se seu advogado 

para informar o endereço atual;

c) caso esta providência não seja cumprida, intime-se a parte via edital.

Registro que estas providências não impedem a expedição imediata do 

alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.T

Por fim, fica desde já também deliberado o seguinte:

1 – quanto à eventual sucessão processual:

 Consigno que, caso ocorrido o falecimento do titular do direito 

previdenciário antes da satisfação, fica desde já determinado o seguinte 

de acordo com o art. 112 da Lei nº 8.213/91:

a) havendo dependentes habilitados na pensão por morte, pague-se a 

estes;

b) não existindo dependentes mas havendo herdeiros habilitados no feito 

por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser preenchido em partes 

iguais para os aludidos herdeiros;

c) inexistindo dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de 

cujus para que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser 

intimados pessoalmente para habilitar-se no presente feito.

 2 – quanto ao eventual excesso ao teto para RPV:

Caso, após a homologação de valores, verificar-se que estes excedem ao 

teto de 60 (sessenta) salários mínimos para requisição de pagamento 

mediante RPV, notadamente tendo em vista a incidência dos juros e 

correção monetária, fica determinado o seguinte:

a) intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, sendo 

certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono possua 

poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;

b) não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar pedido de 

execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c art. 100 da 

Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a requisição do 

pagamento via precatório dos valores incontroversos, conforme 

inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.

3 – quanto à eventual sucessão do procurador da parte:

Caso a parte exequente tenha constituído novo patrono nos autos na fase 

de cumprimento de sentença, tendo em vista que os honorários 

sucumbenciais incidem até a prolação da sentença, conforme Súmula 111 

do STJ, desde já autorizo a liberação, diretamente ao advogado que atuou 

na fase de conhecimento, da integralidade dos honorários de 

sucumbência.

Comprovado o levantamento de valores nos autos, arquive-se, 

procedendo com as baixas e cautelas de estilo.

Às providências.

 Tangará da Serra - MT, 09 de março de 2020.

FRANCISCO NEY GAIVA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 285967 Nr: 13858-23.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JASON ELLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 13858-23.2018.811.0055 – Código 285967.

VISTOS, ETC.

Inicialmente, recebo as petições de fls. retro como CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA e, via de consequência, determino as anotações e retificações 

de estilo, inclusive na autuação e distribuição.

Cumpridas as diligências supra, intime-se o devedor, na pessoa de seu 

representante judicial (NCPC, art. 75, I), mediante carga/remessa dos 

autos para, querendo, impugnar no prazo de 30 dias úteis (NCPC, art. 

535).

Esclareço, desde já, que acaso não sejam impugnados os valores 

apresentados pela parte exequente, estes poderão ser tidos como 

escorreitos e, por consequência, homologados.

Ante o exposto, caso o requerido venha a descumprir com o provento, 

defiro, desde já, a expedição de Alvará de Levantamento, conforme 

autorizado pela Resolução nº. 405-2016 do Conselho da Justiça Federal.

Contudo, havendo impugnação, certifique-se sua tempestividade e, acaso 

apresentada no lapso legal, dê-se vista à parte autora para se manifestar 

no prazo de 15 (quinze) dias úteis.

Após o cumprimento integral, certifique-se e conclusos.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 09 de março de 2020.

FRANCISCO NEY GAIVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 152199 Nr: 816-77.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JESUITA ALVES RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.°: 816-77.2013.811.0055 Código: 152199.

VISTOS.

Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à exceção de 

hipótese de divergência das partes quanto a eventual liquidação, depende 

a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios e providências das 

partes.

Considerando a necessidade de se dar efetividade ao principio da 

cooperação e imprimir celeridade aos feitos que já superaram a fase de 

conhecimento, visando a superação da realidade que ensejou o regime de 

exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, determino o seguinte:

a) em caso de improcedência do pedido, oportunize-se vista ao INSS. 

Nada sendo requerido e tratando-se a parte autora de pessoa beneficiária 

da justiça gratuita, ao arquivo com as baixas necessárias;

b) em caso de procedência:

b.1) intime-se o INSS, na pessoa de seu representante judicial, mediante 

carga/remessa dos autos, para promover a implantação do benefício, em 

até 10 dias úteis, caso ainda não tenha feito, sendo que não o fazendo 

incidirá multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada por agora em 

R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Desde já faculto ao INSS, no mesmo 

prazo de 10 dias, apresentar os cálculos das parcelas atrasadas, ficando 

neste caso deliberado o seguinte:

b.1.1) intime-se a parte autora para se manifestar sobre os cálculos 

apresentados pelo INSS. Havendo anuência, desde já homologo os 

cálculos apresentado pelo INSS, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme 

disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Por outro lado, 

havendo divergência, deverá a parte autora promover o cumprimento de 

sentença no valor que reputar devido;

b.2) caso o benefício já tenha sido implantado e o INSS não apresente o 

cálculo do retroativo, vista à parte autora para promover o cumprimento;

 b.3) caso já tenha sido requerido o cumprimento, desde já o recebo e 

determino as anotações e retificações de estilo.

Pois bem. Prosseguindo o feito na fase de cumprimento, isso na hipótese 

de não ocorrer o descrito na primeira parte do item b.1.1, em primeiro lugar 

determino, após a adoção da providência do item b.3, a intimação do 

devedor mediante carga/remessa dos autos para, querendo, impugnar no 

prazo de 30 dias úteis (CPC, art. 535).

 Desde já fica determinado o seguinte:

a) não havendo impugnação, desde já homologo os cálculos apresentado 

pela parte exequente, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme disposto no 

art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil;

b) caso haja impugnação tempestiva, diga a parte exequente em 05 dias 
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úteis, ficando advertida que, em caso de silêncio, este juízo irá presumir 

que concordou com os cálculos apresentado pelo INSS, hipótese em que 

desde já ficam estes então homologados, devendo o Sr. Gestor cumprir 

conforme disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Registro 

que mesma providência deverá ser tomada no caso da parte exequente 

peticionar concordando expressamente com os cálculos apresentados 

pelo INSS;

c) havendo impugnação pelo INSS e expressa insurgência quanto a esta 

pela parte exequente, novamente conclusos para decisão.

Ressalto que, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais mediante a exibição do instrumento celebrado, nos termos do 

art. 22, §4º, da Lei nº 8.906/94, desde já defiro tal pedido, devendo ser 

feita a dedução da quantia devida à parte exequente.

 Expedida a RPV e/ou precatório, intimem-se as partes para que requeiram 

o que de direito, conforme determina o art. 11 da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405.

 Outrossim, não havendo nenhuma insurgência após a requisição acima, 

desde já, com fundamento no art. 41, § 3º da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405, defiro a expedição de alvará de levantamento.

Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que seja 

observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo ser 

certificado que houve o seu estrito cumprimento.

Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

mesmo deverá ser certificado também que o advogado titular da conta 

indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e 

dar quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.

Além disso, deverá ser observado o disposto no § 3º do art. 450 da 

CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho 

que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial, à parte 

vencedora ou ao seu sucessor, ficando recomendado o seguinte:

a) inicialmente deverá ser tentada a intimação postal;

b) caso não seja a parte localizada pelo correio, intime-se seu advogado 

para informar o endereço atual;

c) caso esta providência não seja cumprida, intime-se a parte via edital.

Registro que estas providências não impedem a expedição imediata do 

alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.T

Por fim, fica desde já também deliberado o seguinte:

1 – quanto à eventual sucessão processual:

 Consigno que, caso ocorrido o falecimento do titular do direito 

previdenciário antes da satisfação, fica desde já determinado o seguinte 

de acordo com o art. 112 da Lei nº 8.213/91:

a) havendo dependentes habilitados na pensão por morte, pague-se a 

estes;

b) não existindo dependentes mas havendo herdeiros habilitados no feito 

por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser preenchido em partes 

iguais para os aludidos herdeiros;

c) inexistindo dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de 

cujus para que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser 

intimados pessoalmente para habilitar-se no presente feito.

 2 – quanto ao eventual excesso ao teto para RPV:

Caso, após a homologação de valores, verificar-se que estes excedem ao 

teto de 60 (sessenta) salários mínimos para requisição de pagamento 

mediante RPV, notadamente tendo em vista a incidência dos juros e 

correção monetária, fica determinado o seguinte:

a) intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, sendo 

certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono possua 

poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;

b) não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar pedido de 

execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c art. 100 da 

Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a requisição do 

pagamento via precatório dos valores incontroversos, conforme 

inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.

3 – quanto à eventual sucessão do procurador da parte:

Caso a parte exequente tenha constituído novo patrono nos autos na fase 

de cumprimento de sentença, tendo em vista que os honorários 

sucumbenciais incidem até a prolação da sentença, conforme Súmula 111 

do STJ, desde já autorizo a liberação, diretamente ao advogado que atuou 

na fase de conhecimento, da integralidade dos honorários de 

sucumbência.

Comprovado o levantamento de valores nos autos, arquive-se, 

procedendo com as baixas e cautelas de estilo.

Às providências.

 Tangará da Serra - MT, 09 de março de 2020.

FRANCISCO NEY GAIVA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 208300 Nr: 653-92.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAYBER RODRIGUES MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA-MT - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, por tudo que consta dos autos, julgo IMPROCEDENTE os 

pedidos formulados por Clayber Rodrigues Mendes em desfavor de 

Estado do Mato Grosso e Município de Tangará da Serra na presente 

Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais.Condeno o Requerente 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 

favor do requerido, no percentual de 10% do valor da causa, nos termos 

do art. 85, § 2º e § 3º, do NCPC.No mais, julgo extinto o processo, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil.Dispensado a remessa necessária, com fulcro no artigo 

496, §3º, II e III, do CPC.Publica-se. Intime-se. Cumpra-se.Transitado em 

julgado, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 129291 Nr: 8138-56.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 8138-56.2010.811.0055 Código: 129291.

VISTOS, ETC.

Primeiramente HOMOLOGO a planilha acostada ao feito, fls. 140/141, junto 

ao pedido de cumprimento de sentença, devendo o Sr. Gestor cumprir as 

disposições insertas no artigo 535, § 3o, do Novo Código de Processo 

Civil.

Outrossim, havendo pedido nesse sentido, defiro, desde já, a expedição 

de Alvará de Levantamento, conforme autorizado pela Resolução nº. 

405-2016 do Conselho da Justiça Federal.

Igualmente, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais, nos termos do artigo 22, §4º, da Lei nº. 8.906/1994 são 

exequíveis a qualquer momento e poderão ser pagos diretamente ao 

causídico da parte autora, mediante dedução da quantia devida a 

exequente, de maneira que autorizo, desde já, tal expediente.

Após o cumprimento da determinação supra, intime-se a exequente em 

prosseguimento e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

volvam-me conclusos para extinção.

Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 10 de março de 2020.

 FRANCISCO NEY GAÍVA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 103897 Nr: 2721-93.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 
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de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO MARIA GODOIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALILEU ZAMPIERI - 

OAB:11.574/MT, GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:10.603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2721-93.2008.811.0055 Código: 103897.

VISTOS, ETC.

Recebo as petições de fls. 185/186 como CUMPRIMENTO DE SENTENÇA e, 

via de consequência, determino as anotações e retificações de estilo, 

inclusive na autuação e distribuição.

Considerando a concordância com o cálculo apresentado, HOMOLOGO a 

planilha acostada ao feito fls. 194/196, junto ao pedido de cumprimento de 

sentença, devendo o Sr. Gestor cumprir as disposições insertas no artigo 

535, § 3o, do Novo Código de Processo Civil.

Outrossim, havendo pedido nesse sentido, defiro, desde já, a expedição 

de Alvará de Levantamento, conforme autorizado pela Resolução nº. 

405-2016 do Conselho da Justiça Federal.

Igualmente, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais, nos termos do artigo 22, §4º, da Lei nº. 8.906/1994 são 

exequíveis a qualquer momento e poderão ser pagos diretamente ao 

causídico da parte autora, mediante dedução da quantia devida a 

exequente, de maneira que autorizo, desde já, tal expediente.

Após o cumprimento da determinação supra, intime-se a exequente em 

prosseguimento e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

volvam-me conclusos para extinção.

Às providências.

 Tangará da Serra/MT, 11 de março de 2020.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 111288 Nr: 1512-55.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE DARCI RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 

12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de título executivo judicial em demanda aforada 

contra o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS para a consecução 

de créditos de natureza previdenciária.

Com o vigor da Lei 13.105/15, o Novo Código de Processo Civil, a 

pretensão executória tramitará sob a égide dos artigos 534 e ss.

Sendo assim, nos termos do art. 535 do CPC, intime-se, por carga, 

remessa dos autos ou meio eletrônico, o representante da autarquia para, 

no prazo de 30 (trinta) dias, impugnar a execução.

Deve a Secretaria da Vara promover as devidas retificações na 

distribuição, inclusive na capa dos autos e certificar eventual decurso do 

prazo em branco ou a (in)tempestividade da impugnação ao cumprimento 

de sentença.

Não apresentada a impugnação, oficie-se ao presidente do E. Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região para que seja expedido o pagamento do 

valor indicado, nos termos do §3º do art. 535 do CPC.

Havendo impugnação pelo INSS, vistas à parte exequente para 

manifestação nos autos, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 123497 Nr: 2523-85.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISABEL LOPES RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - 

OAB:20.004, RODRIGO ALBERTASSE SALES - OAB:OAB/MT 17591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de título executivo judicial em demanda aforada 

contra o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS para a consecução 

de créditos de natureza previdenciária.

Com o vigor da Lei 13.105/15, o Novo Código de Processo Civil, a 

pretensão executória tramitará sob a égide dos artigos 534 e ss.

Sendo assim, nos termos do art. 535 do CPC, intime-se, por carga, 

remessa dos autos ou meio eletrônico, o representante da autarquia para, 

no prazo de 30 (trinta) dias, impugnar a execução.

Deve a Secretaria da Vara promover as devidas retificações na 

distribuição, inclusive na capa dos autos e certificar eventual decurso do 

prazo em branco ou a (in)tempestividade da impugnação ao cumprimento 

de sentença.

Não apresentada a impugnação, oficie-se ao presidente do E. Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região para que seja expedido o pagamento do 

valor indicado, nos termos do §3º do art. 535 do CPC.

Havendo impugnação pelo INSS, vistas à parte exequente para 

manifestação nos autos, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 171711 Nr: 13259-26.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO APARECIDO QUEIROS DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - 

OAB:20.004, RODRIGO ALBERTASSE SALES - OAB:OAB/MT 17591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de título executivo judicial em demanda aforada 

contra o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS para a consecução 

de créditos de natureza previdenciária.

Com o vigor da Lei 13.105/15, o Novo Código de Processo Civil, a 

pretensão executória tramitará sob a égide dos artigos 534 e ss.

Sendo assim, nos termos do art. 535 do CPC, intime-se, por carga, 

remessa dos autos ou meio eletrônico, o representante da autarquia para, 

no prazo de 30 (trinta) dias, impugnar a execução.

Deve a Secretaria da Vara promover as devidas retificações na 

distribuição, inclusive na capa dos autos e certificar eventual decurso do 

prazo em branco ou a (in)tempestividade da impugnação ao cumprimento 

de sentença.

Não apresentada a impugnação, oficie-se ao presidente do E. Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região para que seja expedido o pagamento do 

valor indicado, nos termos do §3º do art. 535 do CPC.

Atente-se a Secretaria para o requerimento de item "d" de fl. 143v.

Havendo impugnação pelo INSS, vistas à parte exequente para 

manifestação nos autos, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 148450 Nr: 8338-92.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGENCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL- ANAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEVEN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 

OAB:1381114

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO CALETTI DEON - 

OAB:8447-B/MT
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 Código n° 148450

Proceda a Secretaria da Quarta Vara Cível com a conversão em renda 

dos valores depositados nestes autos, observando-se as diretrizes 

constantes às fls. 65-v.

No mais, considerando-se que o pagamento realizado pelo executado não 

abarcou a integralidade do débito, intime-se-lhe para pagar o 

remanescente, em cinco dias.

Decorrido o prazo sem manifestação do executado, intime-se o exequente 

para dar prosseguimento ao feito, em igual prazo.

Intimem-se, servindo a presente como MANDADO/OFÍCIO.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 11 de março de 2020

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 303832 Nr: 5844-16.2019.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILSOM VIERO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa Angheben Guirro - 

OAB:12480/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 303832

Expeça-se ofício ao Gerente Executivo do Instituto Nacional do Seguro 

Social em Cuiabá/MT para que implante imediatamente o benefício 

previdenciário de auxílio-doença acidentário, no prazo máximo de 05 

(cinco) dias, devendo ser encaminhado juntamente com os documentos 

pessoais da parte autora, se já não o tiver sido feito, sob pena de fixação 

de multa diária em caso de descumprimento.

No mais, cumpra-se, com urgência, a decisão proferida às fls. 124/124-vº.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 11 de março de 2020.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 163927 Nr: 1418-34.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBENS SERGIO BENDER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 De pronto, chamo o feito à ordem para revogar o despacho juntado à fl. 

162. Outrossim, indefiro os pedidos formulados às fls. 155, 157 e 161, 

pois é incumbência da parte exequente elaborar os cálculos para dar 

ensejo ao cumprimento de sentença, devendo, inclusive, observar os 

requisitos elencados nos artigos 524 e 798, ambos do Código de Processo 

Civil, vejamos:Art. 524. (...)À luz do exposto, intime-se a parte exequente 

para que apresente discriminadamente aos autos os cálculos que versam 

a ação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifiquem-se e façam-me 

conclusos. Intime-se.Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 10 de março de 

2020.Edna Ederli CoutinhoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 312821 Nr: 12892-26.2019.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANICE RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa Angheben Guirro - 

OAB:12480/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que o objetivo de presente execução provisória é 

somente a implantação do benéfico previdenciário concedido nos autos de 

Cód. 238022 e conforme mencionado pelo causídico à fl. 26 os valores a 

título de verbas pretéritas serão discutidas nos autos principais quando da 

fase de cumprimento de sentença, motivo pelo qual deixou de apreciar a 

impugnação ofertada pela Autarquia Federal às fls. 34/34-vº.

 Outrossim, verifico que a aludida impugnação foi juntada ao processo 

depois do pedido de arquivamento formulado pela parte autora à fl. 26.

 Ademais, considerando que o benéfico previdenciário foi implantação, 

vislumbro a perda do objeto da presente demanda.

 Em face do exposto JULGO EXTINTO o processo sem resolução do 

mérito, com espeque no artigo 485, incisos IV, do Código de Processo 

Civil.

Isento a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais.

 Nada sendo requerido, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo.

P. R. I. Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 11 de março de 2020.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 313046 Nr: 13074-12.2019.811.0055

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BEATRIZ DURAES DE SOUZA, CARLOS NEPOMUCENO 

DE SOUZA, JOAQUINA DUARES PEREIRA, GERALDO NEPOMUCENO DE 

SOUZA, MARIA ANTONIA DURAES DE SOUZA, NILTON NEPOMUCENO DE 

SOUZA, LUCELIA DURAES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:23.195, WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - OAB:10.907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 313046

Conforme se infere à fl. 47, vislumbra-se que os requerentes receberam o 

pagamento do débito reclamado nos autos, não havendo verbas a serem 

adimplidas.

Assim, conclui-se, a toda evidência, inexistir débito remanescente, sendo 

a extinção do feito medida que sobressai.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, em face do pagamento integral do débito, com supedâneo no art. 

924, II, do Código de Processo Civil.

Isento a parte requerida de custas e despesas processuais, na forma da 

Lei Estadual nº. 7.603/2001.

Considerando o pagamento do débito reclamado, reconheço o trânsito em 

julgado, razão pela qual determino o imediato arquivamento dos autos.

P. R. I. C.

Tangará da Serra/MT, 11 de março de 2020.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 137226 Nr: 7555-37.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAERCIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILO DOS SANTOS JUNIOR - 

OAB:12359/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Indefiro os pedidos formulados à fl. 189, pois é incumbência da parte 

exequente elaborar os cálculos para dar ensejo ao cumprimento de 

sentença, devendo, inclusive, observar os requisitos elencados nos 

artigos 524 e 798, ambos do Código de Processo Civil, vejamos:Art. 

524(...).À luz do exposto, intime-se a parte exequente para que apresente 

discriminadamente aos autos os cálculos que versam a ação, no prazo de 
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15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento. Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, certifiquem-se e façam-me conclusos. 

Intime-se.Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 11 de março de 2020.Edna 

Ederli CoutinhoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 138895 Nr: 9331-72.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL EVARISTO SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO LEANDRO FIGUEIRÓ - 

OAB:14035

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono para intimar a parte requerente para, querendo, se manifestar 

dos embargos de declaração opostos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 136348 Nr: 6601-88.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR ESTEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.°: 6601-88.2011.811.0055 Código: 136348.

VISTOS.

Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à exceção de 

hipótese de divergência das partes quanto a eventual liquidação, depende 

a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios e providências das 

partes.

Considerando a necessidade de se dar efetividade ao principio da 

cooperação e imprimir celeridade aos feitos que já superaram a fase de 

conhecimento, visando a superação da realidade que ensejou o regime de 

exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, determino o seguinte:

a) em caso de improcedência do pedido, oportunize-se vista ao INSS. 

Nada sendo requerido e tratando-se a parte autora de pessoa beneficiária 

da justiça gratuita, ao arquivo com as baixas necessárias;

b) em caso de procedência:

b.1) intime-se o INSS, na pessoa de seu representante judicial, mediante 

carga/remessa dos autos, para promover a implantação do benefício, em 

até 10 dias úteis, caso ainda não tenha feito, sendo que não o fazendo 

incidirá multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada por agora em 

R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Desde já faculto ao INSS, no mesmo 

prazo de 10 dias, apresentar os cálculos das parcelas atrasadas, ficando 

neste caso deliberado o seguinte:

b.1.1) intime-se a parte autora para se manifestar sobre os cálculos 

apresentados pelo INSS. Havendo anuência, desde já homologo os 

cálculos apresentado pelo INSS, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme 

disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Por outro lado, 

havendo divergência, deverá a parte autora promover o cumprimento de 

sentença no valor que reputar devido;

b.2) caso o benefício já tenha sido implantado e o INSS não apresente o 

cálculo do retroativo, vista à parte autora para promover o cumprimento;

 b.3) caso já tenha sido requerido o cumprimento, desde já o recebo e 

determino as anotações e retificações de estilo.

Pois bem. Prosseguindo o feito na fase de cumprimento, isso na hipótese 

de não ocorrer o descrito na primeira parte do item b.1.1, em primeiro lugar 

determino, após a adoção da providência do item b.3, a intimação do 

devedor mediante carga/remessa dos autos para, querendo, impugnar no 

prazo de 30 dias úteis (CPC, art. 535).

 Desde já fica determinado o seguinte:

a) não havendo impugnação, desde já homologo os cálculos apresentado 

pela parte exequente, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme disposto no 

art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil;

b) caso haja impugnação tempestiva, diga a parte exequente em 05 dias 

úteis, ficando advertida que, em caso de silêncio, este juízo irá presumir 

que concordou com os cálculos apresentado pelo INSS, hipótese em que 

desde já ficam estes então homologados, devendo o Sr. Gestor cumprir 

conforme disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Registro 

que mesma providência deverá ser tomada no caso da parte exequente 

peticionar concordando expressamente com os cálculos apresentados 

pelo INSS;

c) havendo impugnação pelo INSS e expressa insurgência quanto a esta 

pela parte exequente, novamente conclusos para decisão.

Ressalto que, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais mediante a exibição do instrumento celebrado, nos termos do 

art. 22, §4º, da Lei nº 8.906/94, desde já defiro tal pedido, devendo ser 

feita a dedução da quantia devida à parte exequente.

 Expedida a RPV e/ou precatório, intimem-se as partes para que requeiram 

o que de direito, conforme determina o art. 11 da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405.

 Outrossim, não havendo nenhuma insurgência após a requisição acima, 

desde já, com fundamento no art. 41, § 3º da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405, defiro a expedição de alvará de levantamento.

Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que seja 

observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo ser 

certificado que houve o seu estrito cumprimento.

Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

mesmo deverá ser certificado também que o advogado titular da conta 

indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e 

dar quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.

Além disso, deverá ser observado o disposto no § 3º do art. 450 da 

CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho 

que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial, à parte 

vencedora ou ao seu sucessor, ficando recomendado o seguinte:

a) inicialmente deverá ser tentada a intimação postal;

b) caso não seja a parte localizada pelo correio, intime-se seu advogado 

para informar o endereço atual;

c) caso esta providência não seja cumprida, intime-se a parte via edital.

Registro que estas providências não impedem a expedição imediata do 

alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.T

Por fim, fica desde já também deliberado o seguinte:

1 – quanto à eventual sucessão processual:

 Consigno que, caso ocorrido o falecimento do titular do direito 

previdenciário antes da satisfação, fica desde já determinado o seguinte 

de acordo com o art. 112 da Lei nº 8.213/91:

a) havendo dependentes habilitados na pensão por morte, pague-se a 

estes;

b) não existindo dependentes mas havendo herdeiros habilitados no feito 

por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser preenchido em partes 

iguais para os aludidos herdeiros;

c) inexistindo dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de 

cujus para que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser 

intimados pessoalmente para habilitar-se no presente feito.

 2 – quanto ao eventual excesso ao teto para RPV:

Caso, após a homologação de valores, verificar-se que estes excedem ao 

teto de 60 (sessenta) salários mínimos para requisição de pagamento 

mediante RPV, notadamente tendo em vista a incidência dos juros e 

correção monetária, fica determinado o seguinte:

a) intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, sendo 

certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono possua 

poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;

b) não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar pedido de 

execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c art. 100 da 

Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a requisição do 

pagamento via precatório dos valores incontroversos, conforme 

inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.

3 – quanto à eventual sucessão do procurador da parte:

Caso a parte exequente tenha constituído novo patrono nos autos na fase 

de cumprimento de sentença, tendo em vista que os honorários 

sucumbenciais incidem até a prolação da sentença, conforme Súmula 111 
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do STJ, desde já autorizo a liberação, diretamente ao advogado que atuou 

na fase de conhecimento, da integralidade dos honorários de 

sucumbência.

Comprovado o levantamento de valores nos autos, arquive-se, 

procedendo com as baixas e cautelas de estilo.

Às providências.

 Tangará da Serra - MT, 09 de março de 2020.

FRANCISCO NEY GAIVA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 145031 Nr: 4687-52.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMALIA RODRIGUES MILANEZE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.°: 4687-52.2012.811.0055 Código: 145031.

VISTOS.

Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à exceção de 

hipótese de divergência das partes quanto a eventual liquidação, depende 

a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios e providências das 

partes.

Considerando a necessidade de se dar efetividade ao principio da 

cooperação e imprimir celeridade aos feitos que já superaram a fase de 

conhecimento, visando a superação da realidade que ensejou o regime de 

exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, determino o seguinte:

a) em caso de improcedência do pedido, oportunize-se vista ao INSS. 

Nada sendo requerido e tratando-se a parte autora de pessoa beneficiária 

da justiça gratuita, ao arquivo com as baixas necessárias;

b) em caso de procedência:

b.1) intime-se o INSS, na pessoa de seu representante judicial, mediante 

carga/remessa dos autos, para promover a implantação do benefício, em 

até 10 dias úteis, caso ainda não tenha feito, sendo que não o fazendo 

incidirá multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada por agora em 

R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Desde já faculto ao INSS, no mesmo 

prazo de 10 dias, apresentar os cálculos das parcelas atrasadas, ficando 

neste caso deliberado o seguinte:

b.1.1) intime-se a parte autora para se manifestar sobre os cálculos 

apresentados pelo INSS. Havendo anuência, desde já homologo os 

cálculos apresentado pelo INSS, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme 

disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Por outro lado, 

havendo divergência, deverá a parte autora promover o cumprimento de 

sentença no valor que reputar devido;

b.2) caso o benefício já tenha sido implantado e o INSS não apresente o 

cálculo do retroativo, vista à parte autora para promover o cumprimento;

 b.3) caso já tenha sido requerido o cumprimento, desde já o recebo e 

determino as anotações e retificações de estilo.

Pois bem. Prosseguindo o feito na fase de cumprimento, isso na hipótese 

de não ocorrer o descrito na primeira parte do item b.1.1, em primeiro lugar 

determino, após a adoção da providência do item b.3, a intimação do 

devedor mediante carga/remessa dos autos para, querendo, impugnar no 

prazo de 30 dias úteis (CPC, art. 535).

 Desde já fica determinado o seguinte:

a) não havendo impugnação, desde já homologo os cálculos apresentado 

pela parte exequente, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme disposto no 

art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil;

b) caso haja impugnação tempestiva, diga a parte exequente em 05 dias 

úteis, ficando advertida que, em caso de silêncio, este juízo irá presumir 

que concordou com os cálculos apresentado pelo INSS, hipótese em que 

desde já ficam estes então homologados, devendo o Sr. Gestor cumprir 

conforme disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Registro 

que mesma providência deverá ser tomada no caso da parte exequente 

peticionar concordando expressamente com os cálculos apresentados 

pelo INSS;

c) havendo impugnação pelo INSS e expressa insurgência quanto a esta 

pela parte exequente, novamente conclusos para decisão.

Ressalto que, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais mediante a exibição do instrumento celebrado, nos termos do 

art. 22, §4º, da Lei nº 8.906/94, desde já defiro tal pedido, devendo ser 

feita a dedução da quantia devida à parte exequente.

 Expedida a RPV e/ou precatório, intimem-se as partes para que requeiram 

o que de direito, conforme determina o art. 11 da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405.

 Outrossim, não havendo nenhuma insurgência após a requisição acima, 

desde já, com fundamento no art. 41, § 3º da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405, defiro a expedição de alvará de levantamento.

Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que seja 

observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo ser 

certificado que houve o seu estrito cumprimento.

Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

mesmo deverá ser certificado também que o advogado titular da conta 

indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e 

dar quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.

Além disso, deverá ser observado o disposto no § 3º do art. 450 da 

CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho 

que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial, à parte 

vencedora ou ao seu sucessor, ficando recomendado o seguinte:

a) inicialmente deverá ser tentada a intimação postal;

b) caso não seja a parte localizada pelo correio, intime-se seu advogado 

para informar o endereço atual;

c) caso esta providência não seja cumprida, intime-se a parte via edital.

Registro que estas providências não impedem a expedição imediata do 

alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.T

Por fim, fica desde já também deliberado o seguinte:

1 – quanto à eventual sucessão processual:

 Consigno que, caso ocorrido o falecimento do titular do direito 

previdenciário antes da satisfação, fica desde já determinado o seguinte 

de acordo com o art. 112 da Lei nº 8.213/91:

a) havendo dependentes habilitados na pensão por morte, pague-se a 

estes;

b) não existindo dependentes mas havendo herdeiros habilitados no feito 

por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser preenchido em partes 

iguais para os aludidos herdeiros;

c) inexistindo dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de 

cujus para que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser 

intimados pessoalmente para habilitar-se no presente feito.

 2 – quanto ao eventual excesso ao teto para RPV:

Caso, após a homologação de valores, verificar-se que estes excedem ao 

teto de 60 (sessenta) salários mínimos para requisição de pagamento 

mediante RPV, notadamente tendo em vista a incidência dos juros e 

correção monetária, fica determinado o seguinte:

a) intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, sendo 

certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono possua 

poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;

b) não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar pedido de 

execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c art. 100 da 

Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a requisição do 

pagamento via precatório dos valores incontroversos, conforme 

inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.

3 – quanto à eventual sucessão do procurador da parte:

Caso a parte exequente tenha constituído novo patrono nos autos na fase 

de cumprimento de sentença, tendo em vista que os honorários 

sucumbenciais incidem até a prolação da sentença, conforme Súmula 111 

do STJ, desde já autorizo a liberação, diretamente ao advogado que atuou 

na fase de conhecimento, da integralidade dos honorários de 

sucumbência.

Comprovado o levantamento de valores nos autos, arquive-se, 

procedendo com as baixas e cautelas de estilo.

Às providências.

 Tangará da Serra - MT, 09 de março de 2020.

FRANCISCO NEY GAIVA

 Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 146379 Nr: 6116-54.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARVINA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES DA SILVA - OAB:MT 

14.884, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT, 

WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS - OAB:10994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de título executivo judicial em demanda aforada 

contra o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS para a consecução 

de créditos de natureza previdenciária.

Com o vigor da Lei 13.105/15, o Novo Código de Processo Civil, a 

pretensão executória tramitará sob a égide dos artigos 534 e ss.

Sendo assim, nos termos do art. 535 do CPC, intime-se, por carga, 

remessa dos autos ou meio eletrônico, o representante da autarquia para, 

no prazo de 30 (trinta) dias, impugnar a execução.

Deve a Secretaria da Vara promover as devidas retificações na 

distribuição, inclusive na capa dos autos e certificar eventual decurso do 

prazo em branco ou a (in)tempestividade da impugnação ao cumprimento 

de sentença.

Não apresentada a impugnação, oficie-se ao presidente do E. Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região para que seja expedido o pagamento do 

valor indicado, nos termos do §3º do art. 535 do CPC.

Havendo impugnação pelo INSS, vistas à parte exequente para 

manifestação nos autos, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 156513 Nr: 5129-81.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDA BORGUETI DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12.338, RONALDO QUINTÃO - OAB:10058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de título executivo judicial em demanda aforada 

contra o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS para a consecução 

de créditos de natureza previdenciária.

Com o vigor da Lei 13.105/15, o Novo Código de Processo Civil, a 

pretensão executória tramitará sob a égide dos artigos 534 e ss.

Sendo assim, nos termos do art. 535 do CPC, intime-se, por carga, 

remessa dos autos ou meio eletrônico, o representante da autarquia para, 

no prazo de 30 (trinta) dias, impugnar a execução.

Deve a Secretaria da Vara promover as devidas retificações na 

distribuição, inclusive na capa dos autos e certificar eventual decurso do 

prazo em branco ou a (in)tempestividade da impugnação ao cumprimento 

de sentença.

Não apresentada a impugnação, oficie-se ao presidente do E. Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região para que seja expedido o pagamento do 

valor indicado, nos termos do §3º do art. 535 do CPC.

Havendo impugnação pelo INSS, vistas à parte exequente para 

manifestação nos autos, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 185358 Nr: 3031-55.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADALBERTO RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELMO APARECIDO REZENDE - 

OAB:19.995A, AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - OAB:12183/MT, 

MARCIA CARVALHO FERREIRA DE SOUZA - OAB:9025/MT, MIRIAN 

CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - OAB:20.004, RODRIGO ALBERTASSE 

SALES - OAB:OAB/MT 17591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de título executivo judicial em demanda aforada 

contra o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS para a consecução 

de créditos de natureza previdenciária.

Com o vigor da Lei 13.105/15, o Novo Código de Processo Civil, a 

pretensão executória tramitará sob a égide dos artigos 534 e ss.

Sendo assim, nos termos do art. 535 do CPC, intime-se, por carga, 

remessa dos autos ou meio eletrônico, o representante da autarquia para, 

no prazo de 30 (trinta) dias, impugnar a execução.

Deve a Secretaria da Vara promover as devidas retificações na 

distribuição, inclusive na capa dos autos e certificar eventual decurso do 

prazo em branco ou a (in)tempestividade da impugnação ao cumprimento 

de sentença.

Não apresentada a impugnação, oficie-se ao presidente do E. Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região para que seja expedido o pagamento do 

valor indicado, nos termos do §3º do art. 535 do CPC.

Havendo impugnação pelo INSS, vistas à parte exequente para 

manifestação nos autos, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 325550 Nr: 22915-31.2019.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DA IGREJA METODISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISEU JUNIOR CORREIA DA 

SILVEIRA - OAB:45615

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, REJEITO LIMINARMENTE os presentes embargos à 

execução com fundamento no art. 16, §1º da Lei 6.830/80 e extingo o 

presente feito, sem a resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV 

do Código de Processo Civil.Condeno o embargante ao pagamento de 

custas e despesas processuais.Sem condenação em honorários de 

sucumbência, porquanto não houve a angularização da relação 

processual.Após o trânsito em julgado, desapense-se e arquive-se.P. R. I. 

C.Tangará da Serra/MT, 9 de março de 2020Edna Ederli CoutinhoJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 334950 Nr: 3263-91.2020.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUZIA PEREIRA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA MARILIA DE OLIVEIRA - 

OAB:3659/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 3263-91.2020.811.0055 (Cód. 334950)

VISTOS, ETC.

 Inicialmente, vislumbro que a presente execução provisória visa à 

implantação do benefício previdenciário, assim, considerando que as 

sentenças que imponham obrigação de fazer e não fazer demandam 

execução imediata e ex officio, consoante interpretação do artigo 536 do 

NCPC, dispensando, desta forma, formação de feito executivo, mas tendo 

em vista que no caso em apreço a ação principal na qual foi proferida a 

sentença objeto de cumprimento será encaminhada à Superior Instância 

para análise do recurso interposto, não entrevejo qualquer óbice à 

formação de instrumento em apartado para fins de execução, tal como se 

afigura o caso dos autos.
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Ademais, a sentença em execução preenche os requisitos previstos no 

artigo 522 , parágrafo único e inciso, do Novo Código de Processo Civil, 

não encontrando óbice na Lei nº. 9.494/97, razão pela qual, proceda-se 

com a intimação do executado, para que implante o benefício deferido no 

prazo máximo de 10 (dez) dias.

 Indefiro a Gratuidade da Justiça. Prescreve o art 4° da lei 1.060/50, que 

com a simples afirmação da parte, de que não possui condições de arcar 

com as custas do processo, serão concedidos os benefícios da 

assistência judiciária.

 Acontece que o Juiz não está adstrito a postulação, podendo indeferir o 

pedido caso nos autos se constate situação adversa da declarada.

 A declaração de pobreza firmada pela parte, com o intuito de obter a 

Assistência Judiciária Gratuita, goza de presunção relativa, de forma que 

deve ser demonstrada a situação de miserabilidade daquele que a requer.

 Assim determino que seja a parte intimada a comprovar suas alegações 

no prazo de 10 dias.

 Às providências.

 Tangará da Serra/MT, 11 de março de 2020.

 FRANCISCO NEY GAÍVA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 100091 Nr: 7173-83.2007.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA AUDECI DA SILVA VICENTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA PARRA SANTILIO - 

OAB:8652-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 100091

Trata-se de Cumprimento de sentença propostos por Maria Audeci da 

Silva Vicente em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, 

ambos devidamente qualificados, visando à satisfação do débito 

reclamado.

 Intimada, a Autarquia Federal deixou transcorrer o prazo sem 

manifestação, conforme certidão de fl. 219.

Os autos vieram conclusos.

 É O RELATO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

No caso sub examine se mostra cabível o julgamento antecipado da lide, 

conhecendo o Magistrado diretamente do pedido, nos termos do art. 355 

do NCPC, tendo em vista que toda a prova necessária ao julgamento da 

lide já se encontra nos autos, sendo desnecessária a dilação probatória.

Analisando os autos, vislumbro que a Autarquia Federal deixou 

transcorrer o prazo sem manifestação, motivo pelo qual presume-se que a 

mesma concorda com o cálculo apresentado e, necessário se faz a 

homologação do memorial de débito.

 À vista do exposto, com espeque no artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTE a presente ação para HOMOLOGAR os 

cálculos apresentados às fls. 207/209, extinguindo o feito com resolução 

do mérito.

Expeça-se ofício requisitório ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

nos moldes já indicados por este Sodalício, para que se proceda ao 

pagamento das verbas atrasadas, por meio de RPV (Requisição de 

Pequeno Valor) e/ou PRECATÓRIO, fazendo-se o pagamento na ordem de 

apresentação e à conta do respectivo crédito.

Após, expeça-se alvará judicial para levantamento da quantia depositada 

nos autos, na forma da Resolução nº 11/2014/TP, uma vez que a 

causídica constituída nos autos possui poderes para receber e dar 

quitação, consoante se infere à fl. 11.

Isento as partes ao pagamento de custas e despesas processuais, nos 

termos da lei Estadual n° 7.603/01 e art. 98 do Código de Processo Civil.

 Preclusas as vias recursais, arquivem-se os presentes autos, com 

baixas e cautelas necessárias.

P. R. I. Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 11 de março de 2020.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 149881 Nr: 9871-86.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICIA MARINO DE SOUZA, ADRIANO DE SOUZA 

LOBO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO BRASIL 

FERNANDES - OAB:20.629/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Expeça-se ofício ao Gerente Executivo do Instituto Nacional do Seguro 

Social em Cuiabá/MT para que implante imediatamente o benefício 

previdenciário concedido nos autos, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, 

devendo ser encaminhado juntamente com os documentos pessoais da 

parte autora, se já não o tiver sido feito, sob pena de multa diária no valor 

de R$200,00 (duzentos reais) limitado ao valor de R$50.000,00 (cinquenta 

mil reais) em caso de descumprimento.

No mais, nada sendo requerido, arquivem-se os autos, com a baixas e 

anotações de estilo.

 Cumpra-se, com urgência.

Tangará da Serra/MT, 11 de março de 2020.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 4527 Nr: 2428-75.1998.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAIR ANTONIO SOCBZAK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Afonso Decanini Neto - 

OAB:OAB/MT 9.123, LUIS FERNANDO DECANINI - OAB:OAB/MT 9.993-B

 Diante do exposto, reconheço a prescrição intercorrente no presente 

caso e de consequência, JULGO EXTINTA a presente execução, na forma 

do artigo 487, inciso II, c/c o artigo 924, V, ambos do CPC.Em 

consequência e sendo certo que a arguição quanto a prescrição 

retroativa foi controvertida pelo exequente, fixo honorários em favor do 

patrono do executado em 10% do valor da causa, da qual deve ser 

extraído os valores adimplidos no curso do processo pelo executado já 

excluído da presente lide. Custas remanescentes pelo 

exequente.Procedam-se as baixas das restrições inseridas por este juízo 

junto aos sistemas/entes conveniados. Preclusas as vias impugnativas 

proceda-se o arquivamento do feito, encaminhando-se o mesmo à Central 

de Arrecadação e Arquivamento.P.I.C. Às providências.P.R.I.C.Tangará da 

Serra, 10 de março de 2020Marcos Terencio Agostinho PiresJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 174985 Nr: 16930-57.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICTOR HUGO DE AMORIM OLIVEIRA, ANDREA 

FERMINO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVALDO ALVES DE BARROS, MARIA CLARI 

LORENZETTI DE BARROS, ABSAIR VIEIRA DE SOUSA, LEHANDER 

CARVALHO DIAS, VALERIA CRISTINA DE SOUZA E SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Déborah Barbosa Camacho - 

OAB:11335, MAIKE FERREIRA DOS ANJOS - OAB:26101/O, RODRIGO 

NUSS - OAB:16.509, TATIANE PEREIRA FRANCO WEISMANN - 

OAB:19039-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERIKO SANDRO SUARES - 

OAB:8264-MT, FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - 
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OAB:7.557/MT, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 12.842, 

LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT, RAFAEL ANTONIO DOS SANTOS 

- OAB:OAB/MT 16.353, VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - OAB:11692/MT

 INTIMAÇÃO DAS REQUERIDAS NA PESSOA DOS SEUS ADVOGADOS 

PARA MANIFESTAREM ACERCA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

APRESENTADOS PELA PARTE AUTORA AS FLS. 619/621 VERSO,NO 

PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 262397 Nr: 26513-61.2017.811.0055

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BONA COZA ADMINISTRADORA DE BENS 

LTDA, AMERICA INDUSTRIA, COMERCIO E REFLORESTAMENTO EIRELI, 

MARIO CARNIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA-MT - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:, Eduardo Faccin - OAB:49.698 

OAB/RS, LEANDRA MAGRO - OAB:OAB/RO 2571

 intimação do advogado da parte requerida para manifestar acerca dos 

Embargos de Declaração da parte autora acostada as fls. 180/190, no 

prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 329056 Nr: 25563-81.2019.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KELY MAYARA RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIC EDUCACIONAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE FERREIRA DA SILVA - 

OAB:22539/O-MT, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:OAB/MG 109.730, Marcelo Tostes de Castro Maia - 

OAB:63.440-MG

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, item 

8.1.1, impulsiono os autos para encaminhá-los ao setor de imprensa no 

sentido de intimar o Advogado da parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação juntada aos autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 301278 Nr: 2475-14.2019.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELO FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON DE ALMEIDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMILTON ALVES DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 18940/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS DA SILVA - 

OAB:16978-MT

 Intime-se o exequente para promover o prosseguimento do feito e indicar 

bens passíveis de penhora, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 321109 Nr: 19688-33.2019.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORVALINA NOGUEIRA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, 

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA ANDRADE DA SILVA - 

OAB:24784/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:119.859/SP, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12129-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, item 

8.1.1, impulsiono os autos para encaminhá-los ao setor de imprensa no 

sentido de intimar o Advogado da parte autora para, querendo, impugnar 

as contestações juntada aos autos, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 276699 Nr: 6321-73.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO EDILENIO OLIVEIRA, MLRO, MIKAELLY 

APARECIDA RAMOS OLIVEIRA, MARCELO HENRIQUE RAMOS OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO KOWALSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS RACHID MURAD FILHO 

- OAB:6.105 OAB/MT

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES PARA MANIFESTAREM 

QUANTO A RESPOSTA DO OFICIO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL 

ACOSTADO AS FLS.224/225, NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 284040 Nr: 12313-15.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVCDA, FGCDA, LUIZ QUATRIN, MGCDA, GREIZIELA 

DA SILVA CAMPOS, TGCDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEÔNIDAS CARGNIN QUATRIN - 

OAB:22284/O, LUIZ QUATRIN - OAB:10537/MT, NATALIA CARGNIN 

QUATRIN - OAB:OAB/MT 17737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 3.127-A, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4.062/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APRESENTADOS PELA 

PARTE REQUERIDA AS FLS. 200/203, NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 121450 Nr: 555-20.2010.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR VENTURINI, CESAR TADEU LONDERO, 

GENESIO VENTURINI, IVANIA MARIA CERIOLI LONDERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA 

- OAB:17224/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINE GALDINO 

BARREIROS - OAB:14.167/MT, ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10.074 OAB/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, 

MARIANA ROSA GOLBERTO MENEZES - OAB:OAB/MT 16.155, VIVIANE 

ANNE DIAVAN - OAB:6661/MT

 intimação do advogado da parte autora para manifestar acerca da petição 

da parte requerida Cesar Tadeu Londero acostado as fls. 359/364, no 

prazo legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 137918 Nr: 8296-77.2011.811.0055

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FREYMUND TRIBESS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDO MARCOS BATISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO MARTINS JUNQUEIRA - 

OAB:9.654 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY FERREIRA JUNIOR - 
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OAB:MT11.278-b, SAMARA FAVETTI SASSAKI - OAB:OAB/MT 23.855

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES PARA MANIFESTAREM 

ACERCA DAS CORRESPONDENCIAS DEVOLVIDAS PELO CORREIO COM 

A INFORMAÇÃO ENDEREÇO INSUFICIENTE FLS. 179 EM RELAÇÃO A 

HELGA GEVEHR; COM A IFORMAÇÃO MUDOU*-SE FLS. 178 EM 

RELAÇÃO A ESTI TRIBESS E INFORMAÇÃO NÃO PROCURADO FLS. 184 

QUANTO A VERA BALDUS, BEM COMO QUE AS CARTAS PRECATORIAS 

EXPEDIDAS AS FLS.173/174, BEM COMO PROCEDER A RETIRADA AS 

CARTAS PRECATORIAS EXPEDIDAS PRA SÃO JOSE DO RIO CLARO-MT 

FLS. 173 E PARA MNOVA SANTA ROSA/PR FLS. 174, NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26275 Nr: 2735-19.2004.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELA MARIA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691/A-MT, RODRIGO MISCHIATTI - OAB:7568-B/MT, SANDRO 

PISSINI ESPÍNDOLA - OAB:OAB/SP 198.040A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

impulsiono os autos para conceder o prazo de 20(vinte) dias, para a que a 

parte autora manifeste nos autos, tudo de conformidade com o teor da 

petição da autora acostada as fls.339/339 verso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26650 Nr: 3348-39.2004.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IEL INSTITUTO EUVALDO LODI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS NOGUEIRA DE ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA PAREJA OLIVEIRA - 

OAB:9020-MT, ISABELA ANTUNES SILVA - OAB:8 327-MT, KLEITON 

ANDERSON ANTUNES DE SOUZA - OAB:10.077-B, PABLO JOSE 

MELATTI - OAB:11096, SEBASTIÃO AUGUSTO CORRÊA DE MORAES - 

OAB:10416

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADHEMAR CARLOS 

RODRIGUES CRUZADO - OAB:9740-B/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, NOS TERMOS DA DECISÃOD E FLS. 

607, PARA QUE INDIQUE NOS AUTOS O NOME, QUALIFICAÇÃO E 

ENDEREÇO DE QUEM SERÁ O DEPÓSITÁRIO A QUEM SERÁ ENTREGUE O 

BEM PENHORADO, NO PRAZO LEGAL, TENDO EM VISTA QUE SERÁ 

EXPEDIDO MANDADO DE APREENSÃO E DEPÓSITO DE VEÍCULO 

PERTENCENTE À PARTE EXECUTADA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 174244 Nr: 16103-46.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUTORA IRMÃOS LORENZETTI LTDA, 

TANGARÁ SHOPPING CENTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLA DOS SANTOS ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO - 

OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA-MT - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Intime-se o exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 151876 Nr: 483-28.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO MARINHO SANCHES ROMAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154

 intimação do advogado da parte requerida para a informar nos autos o 

endereço atualizado da parte requerida FERNANDO MARINHO SANCHES 

ROMAN PARA FINS DE INTIMAR O MESMO PARA A AUDIENCIA 

DESIGNADA PARA O DIA 18/03/2020 AS 14:00 HORAS, OU TRAZER O 

MESMO INDEPENDENTEMENTE DE INTIMAÇÃO PARA A AUDIENCIA 

INFORMANDO NOS AUTOS, BEM COMO MANIFESTAR ACERCA DA 

PETIÇÃO DA PARTE AUTORA ACOSTADA AS FLS282, NO prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 151876 Nr: 483-28.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO MARINHO SANCHES ROMAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE autora PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA DEVOLUÇÃO DO AR QUANTO A INTIMAÇÃO DO 

EXECUTADO PARA A AUDIENCIA, ONDE CORREIO DEVOLVEU COM A 

INFORMAÇÃO MUDOU-SE, BEM COMO INFORMAR O ENDEREÇO 

ATUALIZADO PARA FINS DE INTIMAR O EXECUTADO PARA A AUDIENCI 

nO PRAZO LEGAL.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 1187 Nr: 13-32.1992.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TARPEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA, CLAIR ANTONIO SOCBZAK, SILVIA ROSA RAIMUNDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8689/MT, JEANNE KARLA RIBEIRO - OAB:8367/MT, LUIZ 

MARIANO BRIDI - OAB:2619/MT, NILTON MASSAHARU MURAI - 

OAB:16.783-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Afonso Decanini Neto - 

OAB:OAB/MT 9.123, defensoria - OAB:, LUIS FERNANDO DECANINI - 

OAB:OAB/MT 9.993-B

 Vistos,

Oportunize-se a maniestação das partes quanto a "coisa julgada" visto 

que a prescrição intercorrente já foi afastda quando do julgado dos 

embargos a execução, objeto dos autos cod. 288312.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 147288 Nr: 7071-85.2012.811.0055

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAICON RODRIGO FOGLIATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZONIA S/A, OVIDIO MENDES 

BARBOSA, MIRYAN ROCHA CARVALHO BARBOSA, MARTHA ROCHA DE 

CARVALHO FELIPE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE PELEGRINI - OAB:16.064, 

JAMES LEONARDO PARENTE DE ÁVILA - OAB:5.367 OAB/MT, 

Vanessa Pelegrini - OAB:10.059 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO AUGUSTO BORGES 

- OAB:6189/MT, RODRIGO MISCHIATTI - OAB:7568-B/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE REQUERIDA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇAO APRESENTADOS PELA 

PARTE AUTORA AS FLS. 328/332, NO PRAZO LEGAL

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 18360 Nr: 865-07.2002.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A, MARIA APARECIDA DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE IRINEU ZANATTA, GUIOMAR 

INTROVINI ZANATTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619/MT, 

MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3.056, SÉRVIO TULIO 

DE BARCELOS - OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGÉLICA RODRIGUES 

MACIEL - OAB:10.862-MT, CRISTIELIA LEILA LARA SANSÃO - 

OAB:20.647-MT, DAIANA TAYSE TESSARO MINOZZO - 

OAB:12.280-MT, JAQUELINE RAFAGNIN MARQUES - OAB:15499/MT, 

MAURY BORGES DA SILVA - OAB:MT- 10.129

 Vistos,

Reitere-se o Oficio solicitando-se a manifestação do Juízo do Inventário 

quanto a anuência necessária para a homologação do acordo proposto 

nestes autos, bem omo solicite-se informações quanto a existência de 

herdeiro menor ou incapaz.

Diligencie-se diretamente ao Cartório Responsável consignando-se que se 

trata de reiteração vinculada a processos prioritários, que foram objeto de 

correição, destacando-se que o atendimento das determinações exaradas 

pela Corregedoria dependem da resposta ao pedido de anuência., seja 

positiva, seja negativa.

Com a resposta vista ao Ministério Publico e então conclusos.

Intime-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 136501 Nr: 6758-61.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA MAGALHÃES CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEÇANDRA COSTA DE 

ASSIS - OAB:12602/MT, CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - 

OAB:OAB/MT 11877-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

impulsiono os autos para conceder o prazo de 30(TRINTA) dias, para a 

que a parte autora manifeste nos autos, tudo de conformidade com o teor 

da petição da autora acostada as fls. 319.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 293596 Nr: 19786-52.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A, JOSÉ TURATI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ TURATI, BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO DOS SANTOS 

TURATI - OAB:15.179/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA BANCO DO BRASIL 

PARA MANIFESTAR ACERCA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

APRESENTADOS PELA PARTE REQUERIDA JOSE TURATI ACOSTADOS 

AS FLS.154/157, NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 332221 Nr: 1532-60.2020.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA JOSE XAVIER DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 intimação do advogado da parte autora que o pagamento das custas 

referentes aos emolumentos da distribuição e contadoria nos termos do 

Provimento n. 08/2002/CM, no valor de R$110,19 (cento e dez reais e 

dezenove centavos), dee autora para realizar o pagamento das custas 

referentes aos emolumentos da distribuição e contadoria nos termos do 

Provimento n. 08/2002/CM, no valor de R$110,19 (cento e dez reais e 

dezenove centavos) a ser depositada na conta do distriuidor /contador , 

conta corrente 10.41.26-6, agencia 1321-8, banco do Brasil em nome do 

Josue Matheus de Mattos cpf 238.698.799-04, comprovando nos autos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 49471 Nr: 4822-40.2007.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A, FRI BRUN COMERCIAL DE 

CARNES LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRI BRUN COMERCIAL DE CARNES LTDA-ME, 

BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:MT 19.645A, LISIANE DE FÁTIMA ZORZO - 

OAB:8114-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:MT 19.645A, CARLOS EDUARDO DE 

CAMPOS BORGES - OAB:11199/MT, LISIANE DE FÁTIMA ZORZO - 

OAB:8114-B/MT

 Autos nº: 49471

Vistos,

Inicialmente ante a concordância das partes homologo o cálculo de fls. 

747, devendo tal valor, observando-se a equivalência proporcional de 

4,3331% do saldo dos valores depositados serem levantados em favor do 

patrono da instituição financeira, devendo o mesmo ser intimado para 

informar a conta para tal depósito.

No que tange ao ressarcimento da parcela das custas adiantada pelo 

autor referente ao percentual da sucumbência da instituição financeira, 

apurado às fls. 683, de fato, são créditos de titularidade da empresa Fri 

Brun Comercial de Carnes Ltda-me, conforme já consignado às fls. 

678/678v, contudo sendo certo que existe pedido de penhora no rosto dos 

autos em desfavor de tal empresa em relação a cobrança de honorários 

advocatícios, ora executados nos autos cod. 59370, proceda-se a 

transferência de tais valores atualizados para aqueles autos.

Por fim, o saldo remanescente, atinente ao cumprimento do contrato 

revisado, deverá ser levantado em favor da instituição financeira

 Certificado o decurso do prazo recursal e então procedidos os 

levantamentos já identificados e não sendo apresentados outros pedidos 

pelas partes, conclusos para extinção do feito pelo pagamento.

Tanagará da Serra, 13 de março de 2020

Marcos Terencio Agostinho Pires

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 59370 Nr: 1005-65.2007.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRI BRUN COMERCIAL DE CARNES LTDA-ME, 

GILSON ANTONIO BRUN, ORTELINO LUIZ BRUN, ENI CARRIJO BRUN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055, FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22.165-A/MT, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17.980-A/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691/A-MT, RODRIGO MISCHIATTI - OAB:7568-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO DE 

CAMPOS BORGES - OAB:11199/MT, LISIANE DE FÁTIMA ZORZO - 

OAB:8114-B/MT

 Vistos,

Ante a inexistência de impugnação ao cálculo retro homologo o mesmo, 
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apurando-se o saldo remanescente desta execução, acrescido dos 

honoráros sucumbênciais decorrentes do julgamento dos embargos.

Oportunize-se a intimação do executado para eventual pagamento 

voluntário do saldo remanescente na forma em que pleiteado pelos 

exequentes às fls. 362;363, observando-se a existência de valores 

penhorados no rosto dos autos cod. 49471 que devem ser vinculados ao 

presente feito, para posterior levantamento em favor do Dr Rodrigo 

Mischiatti Sai.

Intime-se Cumpra-se.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 323226 Nr: 21261-09.2019.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aline Aparecida Tome, JOSÉ RODRIGO 

ALONSO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DIAS DE 

ALENCAR NETO - OAB:14859, JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI - 

OAB:OAB/MT: 15.877, LINDOLFO ALVES DA COSTA - OAB:4366/MT, 

WAGNER SANTOS COSTA - OAB:57508

 Código nº: 323226

A denúncia preenche os requisitos do artigo 41 do Código de Processo 

Penal, uma vez que apresenta a exposição do fato criminoso com todas 

as suas circunstâncias, traz a qualificação dos acusados, a classificação 

dos crimes e o rol de testemunhas.

Não se verifica, por outro lado, quaisquer das hipóteses de rejeição 

prescritas no artigo 395 do referido diploma legal. Prima facie, os fatos 

narrados na peça acusatória constituem crime, ou seja, encontram 

tipicidade aparente, ao menos em tese, nos crimes tipificados na denúncia.

Diante do exposto, não se verificando quaisquer das hipóteses previstas 

no artigo 395 do Código de Processo Penal, uma vez que estão presentes 

as condições da ação, bem como há justa causa para a ação penal, 

RECEBO A DENÚNCIA em todos os seus termos e designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 07 de maio de 2020, às 09hr.

 Citem-se os acusados e intimem-se seus Defensores, o ilustre 

representante do Ministério Público e as testemunhas arroladas pela 

acusação e defesa.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 19 de fevereiro de 2020

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 46456 Nr: 1646-58.2004.811.0055

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDESIO DO CARMO ADORNO - 

OAB:8615

 Cód. 46456

Diante do teor da manifestação do Ministério Público juntada à fl. 301, em 

que informa justificadamente a sua impossibilidade de comparecer na 

sessão de julgamento outrora agendada, redesigno a solenidade para o 

dia 30 de abril de 2020, às 09h.

No mais, revogo o despacho lançado à fl. 275, pois a carta precatória 

deve der expedida para intimação da testemunha Amélia Chagas Ferraciolli 

para comparecer ao plenário do e. Tribunal do Júri desta Comarca.

Expeça-se o necessário para a profícua realização do ato.

Ciência ao Ministério Público e a Defesa.

 Cumpra-se, com máxima urgência.

Tangará da Serra/MT, 26 de fevereiro de 2020.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 204671 Nr: 18532-49.2015.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAZARINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 Intimação dos patronos do réu acerca da expedição de carta precatória 

para a comarca de Elias Fausto-SP a fim de inquirir a Vítima: Joziane da 

Silva e Testemunha: Samuel Joaquim da Silva.

Ingrid Balconi

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46456 Nr: 1646-58.2004.811.0055

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDO TEIXEIRA DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDESIO DO CARMO ADORNO - 

OAB:8615

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Aldo Teixeira de Matos, Cpf: 68917880134, Rg: 508235 

SSP MT Filiação: Altair de Matos Teixeira e Celio da Silva Teixeira, data de 

nascimento: 12/01/1974, brasileiro(a), natural de Fátima do sul-MS, 

solteiro(a), motorista, Endereço: Estrada dos 40 Lotes, Bairro: 

Assentamento Antonio Conselheiro, Cidade: Tangará da Serra-MT

Finalidade:COMPARECER NO EDIFÍCIO DO FORUM DESTA COMARCA NO 

DIA 30 de abril de 2020, às 09h, A FIM DE SER INTERROGADO NA 

SESSÃO DE JÚRI POPULAR.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Cód. 46456 Diante do teor da manifestação do 

Ministério Público juntada à fl. 301, em que informa justificadamente a sua 

impossibilidade de comparecer na sessão de julgamento outrora 

agendada, redesigno a solenidade para o dia 30 de abril de 2020, às 09h. 

No mais, revogo o despacho lançado à fl. 275, pois a carta precatória 

deve der expedida para intimação da testemunha Amélia Chagas Ferraciolli 

para comparecer ao plenário do e. Tribunal do Júri desta Comarca. 

Expeça-se o necessário para a profícua realização do ato. Ciência ao 

Ministério Público e a Defesa. Cumpra-se, com máxima urgência. Tangará 

da Serra/MT, 26 de fevereiro de 2020. Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito

Nome do Servidor (digitador):Ingrid Carolini Teston Balconi

Portaria:

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 306729 Nr: 8137-56.2019.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS CLEMENTINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:90

Intimando:Réu(s): Douglas Clementino da Silva, Cpf: 06680724155, Rg: 

2845343 SSP MT Filiação: Francisco Clementino da Silva e Maria Jose da 

Silva, data de nascimento: 08/11/1998, brasileiro(a), natural de Porto 

calvo-AL, , Endereço: Ao Lado da Sorveteria Sabor, Bairro: Vila Horizonte, 

Cidade: Tangará da Serra-MT

Finalidade:TOMAR CIENCIA DA DECISÃO CONDENATÓRIA, CUJA PARTE 

DISPOSITIVA SEGUE ABAIXO, DEVENDO MANIFESTAR O DESEJO DE 

RECORRER

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia 

para o fim de CONDENAR o réu DOUGLAS CLEMENTINO DA SILVA, já 

qualificado nos autos, como incurso nas penas dos art. 33, c/c art. 40, 

inciso III, da Lei nº 11.343/2006, c/c art. 180, caput, do Código de Penal, em 
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concurso material de delitos (art. 69 do CP).

DOSIMETRIA

Do crime previsto pelo art. 33, c/c art. 40, III da Lei nº 11.343/2006.

Analisando as circunstâncias judiciais insertas no art. 59 do Código Penal, 

infiro que: o delito apresentou culpabilidade normal à espécie, não 

ultrapassando o juízo de reprovabilidade já previsto no tipo; o réu não 

exibe maus antecedentes criminais; poucos elementos foram coletados a 

respeito da conduta social do agente; o motivo do crime restringiu-se ao 

intento de lucro fácil, próprio do tipo; as circunstâncias estão relatadas 

nos autos, nada tendo a valorar negativamente; poucos elementos foram 

coletados a respeito da personalidade do agente, razão pela qual deixo de 

valorá-la; as consequências do crime são graves, porém já fazem parte 

do tipo penal, de modo que não cabe a valoração negativa; a vítima é toda 

sociedade, nada tendo a valorar.

 Dessa forma, verificando-se a inexistência de circunstâncias judiciais 

desfavoráveis ao réu passíveis de valoração, fixo a pena base em 05 

(cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, estabelecendo 

cada dia multa ao valor de 1/30(um trigésimo) do salário mínimo vigente, à 

época dos fatos.

Na segunda fase da dosimetria não concorrem circunstâncias agravantes 

ou atenuantes, motivo pelo qual mantenho a pena intermediária em 05 

(cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, estabelecendo 

cada dia multa ao valor de 1/30(um trigésimo) do salário mínimo vigente, à 

época dos fatos.

Nesta terceira fase, concorre à causa de aumento de pena prevista no 

art. 40, III da Lei de Drogas, (infração cometida nas dependências ou 

imediações hospitalares), razão pela qual majoro a pena em 1/6 (um 

sexto), tornando-a definitiva em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de 

reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, estabelecendo 

cada dia multa ao valor de 1/30(um trigésimo) do salário mínimo vigente, à 

época dos fatos.

Incide também na terceira fase da dosimetria da pena a causa especial de 

diminuição de pena prevista pelo §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, razão 

pela qual diminuo a pena em 2/3, da encerrando a pena definitiva do réu 

DOUGLAS CLEMENTINO DA SILVA, em 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 

10 (dez) dias de reclusão e 195 (cento e noventa e cinco) dias-multa, 

estabelecendo cada dia multa ao valor de 1/30(um trigésimo) do salário 

mínimo vigente, à época dos fatos.

Para a fixação do número de dias-multa foram analisadas as 

circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e art. 43 da Lei 11.343/2006, já 

discriminadas acima, e para o valor do dia-multa a situação econômica 

individual do réu, a teor do explicitado no art. 60, todos do Código Penal.

Do crime previsto pelo art. 180, caput, do CP.

Analisando as circunstâncias judiciais insertas no art. 59 do Código Penal, 

infiro que: a culpabilidade da acusada normal à espécie; o réu não exibe 

maus antecedentes criminais; inexistem elementos para se aferir sua 

conduta social; da mesma forma, não constam informações específicas 

sobre a personalidade do acusado; as circunstâncias do delito devem ser 

tidas como normais à espécie; o motivo do delito deve ser tido como 

normal à espécie; as consequências do crime são normais à espécie; o 

comportamento da vítima não influenciou na prática do delito.

Ponderadas todas essas circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 01 

(um) ano de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, estabelecendo cada dia 

multa ao valor de 1/30(um trigésimo) do salário mínimo vigente, à época 

dos fatos.

Na segunda fase da dosimetria não concorrem circunstâncias agravantes 

ou atenuantes, razão pela qual mantenho a pena intermediária em 01 (um) 

ano de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, estabelecendo cada dia multa ao 

valor de 1/30(um trigésimo) do salário mínimo vigente, à época dos fatos.

Na terceira fase, não incidem causas de aumento ou diminuição de pena, 

razão pela qual encerro a pena definitiva ao réu DOUGLAS CLEMENTINO 

DA SILVA em 01 (um) ano de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, 

estabelecendo cada dia multa ao valor de 1/30(um trigésimo) do salário 

mínimo vigente, à época dos fatos.

Para a fixação do número de dias-multa foram analisadas as 

circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, já discriminadas acima, e para o 

valor do dia-multa a situação econômica individual do réu, a teor do 

explicitado no art. 60, todos do Código Penal.

Do concurso material de crimes (Art. 69 do CP)

Em sendo aplicável a regra disciplinada no art. 69 do Código Penal 

(concurso material), fica o réu DOUGLAS CLEMENTINO DA SILVA 

condenado, definitivamente, à pena de 02 (dois) anos, 11 (onze) meses e 

10 (dez) dias de reclusão e 210 (duzentos e dez) dias-multa, 

correspondentes a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente no país à 

data dos fatos.

Em vista do disposto no art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal, o réu deverá 

iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade punida com 

RECLUSÃO em REGIME ABERTO, não havendo se falar em substituição 

por restritiva de direito, tendo em vista o teor do art. 44, I, do Código Penal, 

nem acerca da aplicabilidade da suspensão condicional da pena – sursis, 

na forma do que dispõe o art. 77 também do Código Penal, diante do 

quantum da pena imposta.

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Do perdimento dos bens apreendidos.

A respeito da apreensão de bens, os artigos 62 e 63 da Lei 11.343/2006 

dispõem, respectivamente:

“Art. 62. Os veículos, embarcações, aeronaves e quaisquer outros meios 

de transporte, os maquinários, utensílios, instrumentos e objetos de 

qualquer natureza, utilizados para a prática dos crimes definidos nesta 

Lei, após a sua regular apreensão, ficarão sob custódia da autoridade de 

polícia judiciária, excetuadas as armas, que serão recolhidas na forma de 

legislação específica.”

“Art. 63. Ao proferir a sentença de mérito, o juiz decidirá sobre o 

perdimento do produto, bem ou valor apreendido, sequestrado ou 

declarado indisponível.”

No caso em apreço, restou demonstrado por meio dos depoimentos dos 

policiais e demais provas coligidas nos autos que o acusado, de fato, 

praticava a mercancia das substâncias espúrias, evidenciando, portanto, 

prejuízos à sociedade e os enormes males à saúde e à entidade familiar.

Logo, nos termos do art. 63 e seguintes da Lei 11.343/06, decreto o 

perdimento de alguns bens e objetos apreendidos listados no auto de 

apreensão de fl. 32, que deverá ser efetivamente cumprido após o trânsito 

em julgado da presente sentença:

a) Em cumprimento ao art. 1.498, §2º, da CNGC, após o trânsito em julgado 

da sentença, as substâncias entorpecentes apreendidas à fl. 32, item 01, 

devidamente comprovado pelos laudos periciais, devera ser levado ao 

órgão competente do Ministério da Saúde ou congênere estadual. Caberá 

à autoridade policial a responsabilidade pela legal e regular entrega, não 

dispensando, inclusive, a pesagem ou medição volumétrica no momento do 

recebimento, por parte do responsável do citado órgão. Poderá optar a 

Autoridade Policial por aplicar o disposto nos artigos 50 e 50-A da Lei n. 

11.343/2006, quanto à destruição das drogas;

b) Pertinente aos aparelhos celulares descritos nos itens nº 7 e 8, 

determino a destruição de quaisquer dispositivos que comportem 

armazenamento de dados, tais como chips e cartão de memória a ele 

integrado, a fim de preservar a intimidade de seu proprietário. Em seguida, 

se estiver em bom estado de conservação, proceda-se com a doação 

destes em prol do Lar dos Idosos de Tangará da Serra/MT, lavrando-se o 

pertinente termo de doação. Caso contrário, desde já, determino a sua 

destruição;

c) Determino o perdimento dos valores apreendidos à fl. 32 e depositados 

à fl. 33, os quais devem ser transferidos para o FUNAD – Fundo Nacional 

Antidrogas, consoante art. 63, caput e §1º, da Lei 11.343/06;

d) Com relação ao videogame descrito no item 6, determino, se estiver em 

bom estado de conservação, proceda-se com a doação destes em prol da 

Casa do Adolescente de Tangará da Serra/MT, lavrando-se o pertinente 

termo de doação. Caso contrário, desde já, determino a sua destruição;

e) Determino a destruição do item 5;

f) No que tange à motocicleta descrita no item 2, determino a avaliação da 

por oficial de justiça, no prazo de 10 (dez) dias, a fim de subsidiar este 

Juízo quanto à sua destinação, mormente acerca da viabilidade da 

realização de leilão judicial. O oficial de justiça deverá descrever se a 

motocicleta está em condições de uso, o seu estado de conservação ou 

se deve ser destinado como sucata.

Isento o réu do pagamento das custas e despesas processuais.

Oportunamente, após o trânsito em julgado, tomem-se as seguintes 

providências:

a) Lance o nome do réu no rol dos culpados.

b) Expeça-se guia de execução definitiva do condenado. Certificado o 

trânsito em julgado apenas para a acusação, expeça-se guia de execução 

provisória.

c) Observe-se a detração penal, nos termos do art. 42 do Código Penal.

d) Em cumprimento ao disposto no art. 72, §2º, do Código Eleitoral, 

oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando-o sobre 
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esta decisão.

e) Oficie-se ao órgão estadual de cadastro de dados sobre antecedentes, 

inclusive ao INFOSEG, fornecendo as informações sobre este decisório.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 24 de janeiro de 2020.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito

Nome do Servidor (digitador):Ingrid Carolini Teston Balconi

Portaria:

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 216273 Nr: 6879-16.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEBORA FERNANDES FRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO SIMÃO DO 

NASCIMENTO - OAB:16919/MT

 Autos nº: 6879-16.2016.811.0055.

Código Apolo nº: 216273.

Vistos.

1) À vista da manifestação da DPE às fls. 73, INTIME-SE, pessoalmente, o 

causídico Dr. Rodrigo Simão do Nascimento, no endereço descrito na 

petição de fls. 36, para que, no prazo de cinco (05) dias, apresente em 

favor da ré Débora Fernandes Fraga as derradeiras argumentações 

(notadamente diante do fato de que inexiste nos autos, qualquer termo de 

renúncia à procuração juntada às fls. 37) ou, apresente justificativa a 

respeito da não apresentação, mesmo sendo devidamente intimado para 

tanto (certidão de fls. 69).

1.1) Havendo a apresentação das derradeiras argumentações ou, em 

caso de inércia do causídico, CERTIFIQUE-SE, neste último caso, e 

façam-me os autos CONCLUSOS para deliberação.

AS PROVIDÊNCIAS

Tangará da Serra, 11 de março de 2020.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 161209 Nr: 11647-87.2013.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO OLIVEIRA PESSOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINDOLFO ALVES DA COSTA 

- OAB:4366], WAGNER SANTOS COSTA - OAB:57508, WELDER GUSMÃ 

JACON - OAB:18570-B/MT

 Autos nº: 11647-87.2013.811.0055.

Código Apolo nº: 161209.

 Vistos etc.

 Atenta aos autos, DEFIRO o pedido de desarquivamento para fins de 

digitalização dos autso, conforme requerido às fls. 94, após, 

DEVOLVA-SE ao ARQUIVO o presente procedimento.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Tangará da Serra, 12 de março de 2020.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 169080 Nr: 9898-98.2014.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO OLIVEIRA PESSOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINDOLFO ALVES DA COSTA 

- OAB:4366/MT, WAGNER SANTOS COSTA - OAB:57508

 Autos nº: 9898-98.2014.811.0055.

Código Apolo nº: 169080.

 Vistos etc.

 Atenta aos autos, DEFIRO o pedido de DESARQUIVAMENTO para 

digitalização dos autos, conforme requerido às fls. 85, após, 

DEVOLVA-SE ao ARQUIVO o presente procedimento.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Tangará da Serra, 12 de março de 2020.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000944-36.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BERENICE MARTINS CASSEMIRO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LO RUAMA SOARES DE OLIVEIRA OAB - MT25645/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AB NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (REQUERIDO)

DARTORA CONSTRUCOES LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000944-36.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:BERENICE 

MARTINS CASSEMIRO DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

LO RUAMA SOARES DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: AB NEGOCIOS 

IMOBILIARIOS LTDA - ME e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: THIAGO Data: 09/09/2020 Hora: 15:45 , no 

endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM 

MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 12 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000945-21.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARETH OZEIKA POLETTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARGARETH OZEIKA POLETTO OAB - MT27373/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000945-21.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:MARGARETH 

OZEIKA POLETTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARGARETH 

OZEIKA POLETTO POLO PASSIVO: SERASA S/A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: THIAGO Data: 09/09/2020 

Hora: 16:00 , no endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 

1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 12 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001543-09.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA DE CAMPOS SILVA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 

38 da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante 

explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 

9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 
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o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Ab initio, afasto a necessidade de realização 

da pericia grafotécnica suscitada pela parte autora, considerando ser 

despicienda a produção de prova pericial para o deslinde do caso em 

epígrafe, especialmente porque as assinaturas a serem contrastadas são 

semelhantes. Neste sentido é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, in verbis: [...] “A presunção de veracidade dos 

fatos alegados, pelo autor em razão da revelia do réu conseqüência da 

revelia do réu é relativa, podendo ceder a outra circunstâncias constantes 

dos autos, de acordo como livre convencimento do juiz.” (RESP 2846/RS, 

Rel. Min. Barros Monteiro). Inexiste cerceamento de defesa quando é 

desnecessária a perícia para análise de assinatura porque visivelmente 

idêntica à constante aos documentos juntados nos autos. Não se fala em 

erro no contrato quando é possível averiguar o consentimento da parte 

por meio de sua assinatura. Se não configurado o ato ilícito não há o dever 

de indenizar. (Ap 55125/2014, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/02/2015, Publicado no DJE 

23/02/2015) (grifo nosso). Presentes os pressupostos de constituição e 

de validade do processo, bem como as condições da ação, superada a 

preliminar suscitada, inexistindo nulidades a declarar, irregularidades a 

sanar, ou questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do 

mérito. Vejamos: A priori, no caso em epígrafe resta configurada relação 

de consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto 

restam aplicáveis as normas referentes ao microssistema consumerista. 

Narra à autora, em síntese, que foi negativada por ordem da ré por uma 

dívida no valor total de R$ 204,55 (duzentos e quatro reais e cinquenta e 

cinco centavos), como prova certidão de restrição anexa à petição inicial. 

Todavia, afirma peremptoriamente a autora que desconhece a dívida em 

questão por não ter contratado com a ré, razão pela qual a inclusão de 

seu nome no cadastro de devedores se mostrou indevida e, 

consequentemente, causou-lhe danos de ordem moral. Assim, havendo 

negativa de contratação, cabe à ré demonstrar a existência do negócio 

jurídico realizado entre as partes, nos termos do art. 373, inc. II do CPC, 

porque inviável a produção de prova negativa. A ré, em sua contestação, 

aduziu que a parte autora deixou de efetuar o pagamento das faturas, não 

constituindo qualquer irregularidade do apontamento do débito, alegou 

inexistência de danos morais, pugnou pelo pedido contraposto referente 

às faturas em aberto no valor de R$ 284,55(cento e trinta e três reais e 

cinco centavos), por fim, pugnou pela improcedência da demanda. Com 

efeito, a ré demonstra nos autos a realização do negócio jurídico juntando 

cópia do contrato entabulado entre as partes devidamente assinado pelo 

autor (assinatura semelhante à juntada ao petitório inicial, sublinhe-se), 

bem como há juntada de cópia da CTPS Carteira de Trabalho e Previdência 

Social, RG, CNH, sistêmicas e relatório de chamadas. Método probatório 

suficiente para ilidir dúvidas em referência à existência da citada relação 

jurídica. Reitero, neste ponto, a desnecessidade de produção de prova 

pericial para analisar a equivalência das assinaturas constantes nos 

documentos arrolados na inicial e do contrato juntado pela parte ré porque 

estas são semelhantes a olho nu. Assim, sem maiores digressões, 

comprova-se a existência de contrato entabulado, bem como, por lógico 

motivo, afasta-se a existência de fraude no presente caso. Nesse 

diapasão, reputo ser incontroverso e existente o negócio jurídico em 

questão, restando apurar se no presente caso a cobrança efetuada pela 

ré se mostra devida ou não. Logo, demonstrada está à origem do débito 

negativado, conclui-se que a ré agiu em exercício regular do direito, não 

cometendo qualquer ilícito. É oportuno salientar que a prova de quitação – 

enquanto prova constitutiva do direito – é ônus da parte autora, na forma 

do art. 373, I do CPC. E, por inexistir nos autos comprovante de 

pagamento, legítima se mostra a cobrança por parte da ré. Neste sentido é 

o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, in 

verbis: EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – 

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA 

DE RELAÇÃO JURÍDICA – COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – 

JUNTADA DE ÁUDIO COM CONFIRMAÇÃO DA CONTRATAÇÃO– DADOS 

PESSOAIS DEVIDAMENTE CONFIRMADOS – COMPROVAÇÃO DA 

CONTRATAÇÃO– INSCRIÇÃO DEVIDA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS 

FATOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – PERCENTUAL DE 

MULTA APLICADO ACIMA DO PREVISTO EM LEI – NECESSIDADE DE 

ADEQUAÇÃO – REDUÇÃO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – 

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. Não há se falar em perícia grafotécnica quando houve a juntada 

de áudio em que o consumidor adere o plano de telefonia, confirma dados 

pessoais, endereço e, ainda, inclui a linha da esposa para o mesmo plano. 

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, 

incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a 

negativação do nome do consumidor provar que houve CONTRATAÇÃO, a 

contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento. Havendo a 

comprovação da relação jurídica mediante a juntada de áudio em que o 

consumidor adere à CONTRATAÇÃO, bem como havendo a juntada de 

faturas com alguns pagamentos, de rigor o reconhecimento de que a 

inscrição ocorreu de forma devida, no exercício regular de direito. 

Havendo provas da existência de CONTRATAÇÃO que foi veementemente 

negada na inicial, inclusive para extensão dos benefícios do plano de 

telefonia para o TELEFONE, a esposa, o pedido inicial deve ser julgado 

improcedente, devendo ser mantida a condenação por litigância de má-fé 

em razão da alteração da verdade dos fatos. Entretanto, o valor da multa 

por litigância não pode ser igual ou superior a 10%, nos termos do artigo 

81 do Código de Processo Civil, de modo que deve ser reduzido ao 

patamar permitido por lei.Sentença parcialmente reformada. Recurso 

parcialmente provido. (N.U 1000414-44.2018.8.11.0009, TURMA 

RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 

23/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019). Ante o exposto, reputo no 

presente caso não assistir razão à parte autora. Isto porque uma vez 

demostrada a relação jurídica firmada com a ré, o inadimplemento 

contratual daí decorrente, o posterior cancelamento do serviço e, por 

consequência, a inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes, se 

conclui que a ré atuou legitimamente, não praticando qualquer ilícito no 

presente caso. Ademais, considerando existente a relação jurídica entre 

parte autora e ré, bem como demonstrado o inadimplemento pela primeira, 

necessário é a procedência do pedido contraposto, devendo o autor ser 

compelido ao pagamento de todas as faturas pendentes. Por fim, ainda, 

analisando as provas trazidas pelo autor e as provas trazidas pela ré, 

resta caracterizada a litigância de má fé daquele, nos termos do artigo 80, 

incisos II e III, do Código de Processo Civil, notadamente quando se 

observa a alteração da verdade dos fatos, sustentando-se demanda 

contra a ré, mesmo ausente qualquer direito supostamente afetado. 3. 

DISPOSITIVO: Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, opino por JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos 

contidos na inicial. Bem como, opino por JULGAR PROCEDENTE o pedido 

contraposto entabulado pela ré para condenar o autor ao pagamento das 

faturas inadimplidas, que perfazem o importe de R$284,55(cento e trinta e 

três reais e cinco centavos), por fim, pugnou pela improcedência da 

demanda, com correção monetária pelo INPC, desde a data do respectivo 

vencimento e juros simples de 1% a.m. a partir da citação. Ademais, 

reconheço a litigância de má-fé do autor e, por conseguinte, opino 

condená-lo ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento), custas 

processuais, e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) 

sobre o valor da causa, com fulcro no art. 81 do CPC c/c art. 55 da Lei 

9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE[5], tal qual pleiteado pela ré. 

Extingue-se o feito com julgamento de mérito. Sem custas ou honorários 

nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do 

magistrado. Tangará da Serra/MT, 16 de Dezembro de 2019. LIVRADA A. 

GAETE Matrícula 40.669 Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento 

cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial 

desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida 

ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no 

artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus 

legais efeitos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 16 de 
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Dezembro de 2019. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O 

processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência. [5] ENUNCIADO 136 – O reconhecimento da litigância de 

má-fé poderá implicar em condenação ao pagamento de custas, 

honorários de advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, 

caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000988-55.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO DA SILVA GOIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKLAEL DANELICHEN DE OLIVEIRA RODRIGUES OAB - MT17889-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JBCRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000988-55.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:LUCIANO DA 

SILVA GOIS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MIKLAEL DANELICHEN DE 

OLIVEIRA RODRIGUES POLO PASSIVO: JBCRED S.A. SOCIEDADE DE 

CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: THIAGO Data: 09/09/2020 Hora: 16:15 , no 

endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM 

MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 13 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000989-40.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO DA SILVA GOIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKLAEL DANELICHEN DE OLIVEIRA RODRIGUES OAB - MT17889-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PROCESSO n. 1000989-40.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:LUCIANO DA 

SILVA GOIS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MIKLAEL DANELICHEN DE 

OLIVEIRA RODRIGUES POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: THIAGO Data: 09/09/2020 

Hora: 16:30 , no endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 

1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 13 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010453-42.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CRISTINA BOLIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CRISTINA BOLIS OAB - MT0017819A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A- EMPRESA DE TELEFONIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT3150-A (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

8010453-42.2015.8.11.0055. REQUERENTE: FERNANDA CRISTINA BOLIS 

REQUERIDO: VIVO S.A- EMPRESA DE TELEFONIA VISTOS. 1. RELATÓRIO: 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, com fulcro no artigo 355, 

inciso I do Código de Processo Civil, é cabível o julgamento antecipado do 

feito. Ab initio, afasto a preliminar de incompetência deste Juizado Especial 

Cível suscitada pela ré, uma vez que inexiste interesse jurídico da Agência 

Nacional de Telecomunicações – ANATEL. Explico, embora a agência 

reguladora expeça atos normativos que regulamentam os serviços de 

telecomunicações prestados, no presente processo apenas há discussão 

sobre os termos do plano ofertado pela ré e sua regular prestação, ou 

seja, a discussão cinge-se aos termos contratuais avençados e o gozo do 

serviço – relação jurídica de interesse exclusivo dos litigantes. Nesse 

sentido é o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça: 

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. ANATEL. 

ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. AUSÊNCIA DE INTERESSE 

JURÍDICO NA DEMANDA. DISCUSSÃO DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE 

USUÁRIO E CONCESSIONÁRIA. 1. Trata-se, na origem, de ação ordinária 

com pedido de indenização por perdas e danos e lucros cessantes 

proposta contra a Intelig Telecomunicações Ltda. em que se pretende a 

rescisão contratual com o devido ressarcimento dos valores pagos a 

maior nas faturas de conta telefônica bem como a indenização por danos 

morais causados à empresa demandante. 2. A jurisprudência pacífica 

desta Corte é no sentido de que em se tratando de demanda em que se 

discute relação contratual entre consumidor e concessionária de serviço 

público, não há falar em legitimidade da agência reguladora para atuar no 

feito como litisconsorte passivo. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg 

no REsp 1570188/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 16/03/2016) (grifo nosso). 

De igual modo, afasto a preliminar de incompetência absoluta do juizado 

para causas de alta complexidade suscitada pela ré, considerando ser 

desnecessária a realização de quaisquer perícias no presente caso, isto 

porque toda a celeuma posta pode ser resolvida em análise do acervo 

probatório já juntado aos autos, até porque a interrupção do serviço de 

internet móvel após consumo da franquia contratada é fato incontroverso, 

restando apurar se essa prática é legitima ou não. Ademais, presentes os 

pressupostos de constituição e de validade do processo, bem como as 

condições da ação, e superada as preliminares suscitadas, inexistindo 

nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou questões incidentes a 

serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. A priori, no caso em 

epígrafe resta configurada relação de consumo, nos termos do art. 2º c/c 

art. 3º da Lei 8.078/90, portanto restam aplicáveis as normas referentes 

ao microssistema consumerista. Em síntese, alega a promovente que há 

muitos anos possui uma linha móvel da empresa reclamada (65 - 

9625-5280) e que participa do plano VIVO ON, que oferece bônus para 

falar com outros participantes, minutos em ligações locais para VIVO, SMS 

ilimitado e acesso livre à internet, desde que haja recarga mensal. Informa 

que no dia 7 de março de 2015, após anos de uso do pacote e mesmo 

recarregando seu chip com o valor necessário, teve seu acesso à internet 

cortado e que, por esse motivo, desde o mês de janeiro teve que comprar 

pacotes de internet à parte. Continua aduzindo a reclamante que após 

várias tentativas de solucionar o impasse junto a reclamada, esta 

manteve-se inerte, motivo pelo qual promoveu a presente ação. Aduz que 

tal conduta se trata de uma falha na prestação do serviço, já que o 

serviço de internet móvel contratado deveria ter passado a ser prestado 

com redução de velocidade e não bruscamente interrompido. Diante desse 

fato, afirma que ficou impossibilitada de se comunicar com seus familiares, 

e inclusive questões de trabalho”, motivo pelo qual pleiteia obrigação de 

fazer consistente na manutenção do plano contratado, bem como 

compensação por danos morais que alega ter sofrido. Na contestação a 

reclamada alega em síntese que nos termos da resolução da ANATEL e a 

alteração no cenário fático no setor de telefonia móvel, notadamente no 

que se refere a internet, restou impossibilitada de manter a promoção 

ofertada aos seus clientes, passando a interromper o acesso quando 

alcançado o limite da franquia contratada. Alega que a alteração foi 

realizada observando a exigência da normatização da ANATEL, situação 
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na qual entre os dias 03 a 07 de outubro de 2014, enviou mensagem de 

texto (SMS) para todos os consumidores afetados com o fim da 

promoção, alertando para a modificação da situação que se daria a partir 

de 06 de novembro de 2014. Ademais, alega que no dia 02 de outubro de 

2014 incluiu em sua pagina na internet a informação de que, a partir do dia 

06 de novembro, após o consumo de toda a franquia do pacote de 

internet, o serviço dos consumidores dos planos “pré-pago” e “controle”, 

teriam seu acesso bloqueado, bem como que observou todos os 

requisitos legais pugnando assim pela improcedência dos pedidos da 

inicial. Neste ínterim, resta incontroversa a relação de consumo perpetrada 

entre autor e ré, restando controverso os termos desta e a consequente 

falha na prestação de serviços ante a interrupção indevida da internet. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão não assiste à parte autora. Pois bem. É permitido às 

prestadoras de serviços de telecomunicações a alteração ou extinção do 

plano de serviços, mediante comunicação ao cliente com antecedência 

mínima de 30 dias, nos termos do art. 52, da Resolução n. 632/2014, da 

Anatel. No caso em análise a reclamada comprovou que cumpriu a 

exigência de comunicação aos clientes sobre a alteração do plano, 

demonstrando assim a observância ao estabelecido na Resolução da 

ANATEL, motivo pelo qual não praticou ilícito em desfavor da requerente, 

situação que leva a improcedência dos pedidos da inicial ante a ausência 

de ilícito não subsistindo a obrigação civil de responsabilidade em 

indenizar. Ante o exposto, julgo improcedente a pretensão contida na 

inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei 

nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de 

sentença para fins de homologação por parte do juízo. Jéssica da Silva 

J e s u s  C a e t a n o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, data 

registrada no sistema PJE. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001540-54.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA SABINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ANTONIO BATISTAO OAB - MT0016904A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

LIBERTY SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDGARD PEREIRA VENERANDA OAB - MT17761-A (ADVOGADO(A))

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 22/10/2019, às 13h30min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001540-54.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA SABINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ANTONIO BATISTAO OAB - MT0016904A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

LIBERTY SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDGARD PEREIRA VENERANDA OAB - MT17761-A (ADVOGADO(A))

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000970-68.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS MONTEIRO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001512-86.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ JOACI CORREA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 16/10/2019, às 15h45min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001512-86.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ JOACI CORREA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010210-30.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA YONA SOUZA VITASKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA LOURENCO PRIETO OAB - MT0012383A 

(ADVOGADO(A))

VANESSA ANGHEBEN GUIRRO OAB - MT0012480A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIO MARCIO DE LARA SORIANO OAB - MT0003946A 

(ADVOGADO(A))

ROGERIO BORGES CARDOSO OAB - MT18305/O (ADVOGADO(A))

ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA OAB - MT0018239A 

(ADVOGADO(A))

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT5746-O (ADVOGADO(A))

LUIZ GUSTAVO TARRAF CARAN OAB - MT14222-O (ADVOGADO(A))

GUILHERME ANIBAL MONTENARI OAB - MT0017165A (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade dos Embargos à Execução. INTIMO a Parte 
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Exequente para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000083-84.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES CASALE MAURO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE FELIZ DA SILVA OAB - MT24782-O (ADVOGADO(A))

PATRICIA RIBEIRO DE SOUZA OAB - MT24783/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

JAQUELINE CAVAGNOLLO SANSAO & CIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002247-22.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR LUIS WOMMER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal. Nos termos do Art. 21, § 1º 

da Resolução TJ-MT/TP Nº 03 de 12 abril de 2018, INTIMO o Advogado 

Mauro Paulo Galera Mari, OAB/MT 3.056 para regularizar a sua habilitação 

nos autos, no prazo legal, sob pena de não conhecimento dos atos 

praticados.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000997-17.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO AGAPITO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE JOSEFA DE SOUZA OAB - MT0017378A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILUMISOL ENERGIA SOLAR EIRELI (REU)

 

PROCESSO n. 1000997-17.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:JOAO AGAPITO 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ELAINE JOSEFA DE SOUZA POLO 

PASSIVO: ILUMISOL ENERGIA SOLAR EIRELI FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: THIAGO Data: 09/09/2020 Hora: 16:45 , no 

endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM 

MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 13 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010038-88.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

OTACILIO TERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PASSAMANI DE OLIVEIRA OAB - MT0017758A 

(ADVOGADO(A))

ALECANDRA COSTA DE ASSIS OAB - MT12602/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR DOURADO LORENTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONALDO QUINTAO OAB - MT0010058A (ADVOGADO(A))

 

Sobre a informação juntada no id 30248430, INTIMO a Parte Exequente 

para se manifestar requerendo o que entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002327-20.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON ALVES BORBA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEONICE ALVES DE BRITO CORREA OAB - MT12075/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 17/12/2018, às 13h45min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002327-20.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON ALVES BORBA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEONICE ALVES DE BRITO CORREA OAB - MT12075/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001001-54.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE DOS SANTOS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001001-54.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:PAULO 

HENRIQUE DOS SANTOS DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: THIAGO Data: 10/09/2020 Hora: 08:00 , no 

endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM 

MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 13 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000245-79.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL ROSANA DE SOUZA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HITLER SANSAO SOBRINHO OAB - MT0017757A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO(A))

MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA OAB - RJ0110501A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001002-39.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MESSIAS RODRIGUES (AUTOR)
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Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REU)

 

PROCESSO n. 1001002-39.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:JOSE MESSIAS 

RODRIGUES POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: THIAGO 

Data: 10/09/2020 Hora: 08:00 , no endereço: AVENIDA TANCREDO DE 

ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - 

CEP: 78070-100 . 13 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001432-25.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO JOSE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON SOARES NETO OAB - MT15834-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 11/11/2019, às 15h15min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001432-25.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO JOSE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON SOARES NETO OAB - MT15834-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001004-09.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE DOS SANTOS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001004-09.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:PAULO 

HENRIQUE DOS SANTOS DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: THIAGO Data: 10/09/2020 Hora: 08:15 , no 

endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM 

MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 13 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000030-40.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR DELLA LIBERA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO NUSS OAB - MT16509-O (ADVOGADO(A))

MAIKE FERREIRA DOS ANJOS OAB - MT26101/O (ADVOGADO(A))

DEBORAH BARBOSA CAMACHO OAB - MT11335-O (ADVOGADO(A))

CRESLAINE MACIEL PEGO OAB - MT24139/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARINEUSA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARINEUSA DE OLIVEIRA OAB - MT23952/O (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Exequente para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001005-91.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE DOS SANTOS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001005-91.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:PAULO 

HENRIQUE DOS SANTOS DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: THIAGO Data: 10/09/2020 Hora: 08:15 , no 

endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM 

MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 13 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001006-76.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE DOS SANTOS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001006-76.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:PAULO 

HENRIQUE DOS SANTOS DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: THIAGO Data: 10/09/2020 Hora: 08:15 , no 

endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM 

MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 13 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001002-39.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MESSIAS RODRIGUES (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REU)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Da análise dos pedidos formulados pelo reclamante, verifica-se 

claro litisconsórcio ativo passivo necessário unitário entre os entes 

públicos reclamados e o adquirente do veículo, tendo em vista que o 

deferimento dos pleitos terão reflexo direto na esfera de interesses deste. 

Assim, intime-se a parte reclamante para, no prazo de 15 dias, emendar a 

inicial, devendo incluir no polo passivo o comprador do veículo, sob pena 

de indeferimento da inicial. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 13 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000931-08.2018.8.11.0055
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Parte(s) Polo Ativo:

GUIOMAR PEREIRA DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA OAB - MT10907-O 

(ADVOGADO(A))

TASSIA DE AZEVEDO BORGES OAB - MT12296-A (ADVOGADO(A))

MARIANA CRESTANI PALMA OAB - MT23195/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARA KAZUMI TAMAKE EQUIPAMENTOS - EPP (REQUERIDO)

DENTAL PROTESE COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA - 

ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO ROMOFF OAB - SP0126949A (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000732-83.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA MACEDO DE CASTRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON RODRIGUES DA SILVA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALNETE DALA BONA OAB - MT0022482A (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamada para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001613-60.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

KENNED JESUS VEIGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAIARA CRISTINA DEBO OAB - MT0021783A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

UNIVERSO ONLINE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS OAB - SP128998 (ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001566-86.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAIR BORGES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONILZA MORAIS DE CARVALHO SOARES OAB - MT0014801A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA (REQUERIDO)

HAMILTON CAVALLI DE ARAUJO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER OAB - MT14554-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA OAB - RJ0110501A 

(ADVOGADO(A))

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT11846-B (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001345-69.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA LAMPUGNANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE JOSEFA DE SOUZA OAB - MT0017378A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 19/09/2019, às 10h00min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001345-69.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA LAMPUGNANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE JOSEFA DE SOUZA OAB - MT0017378A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001522-33.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA BRABO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos etc. Defiro o pedido para levantamento do valor depositado nos 

autos. Deverá a Sra. Gestora certificar-se se o postulante possui poderes 

na procuração outorgada, se for o caso, para levantamento de valores. 

Com o levantamento, caso nada mais seja requerido no prazo legal, tornem 

os autos conclusos para extinção (art. 924, II, do CPC). Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 12 de março de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000811-62.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELITA APARECIDA RAIMUNDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos etc. Defiro o pedido para levantamento do valor depositado nos 

autos. Deverá a Sra. Gestora certificar-se se o postulante possui poderes 

na procuração outorgada, se for o caso, para levantamento de valores. 

Com o levantamento, caso nada mais seja requerido no prazo legal, tornem 

os autos conclusos para extinção (art. 924, II, do CPC). Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 12 de março de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000603-44.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:
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ARIEL JOSE LUIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARA PATRICIA MAZIERO OAB - MT23339/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS OAB - MG78403 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos etc. Defiro o pedido para levantamento do valor depositado nos 

autos. Deverá a Sra. Gestora certificar-se se o postulante possui poderes 

na procuração outorgada, se for o caso, para levantamento de valores. 

Com o levantamento, caso nada mais seja requerido no prazo legal, tornem 

os autos conclusos para extinção (art. 924, II, do CPC). Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 12 de março de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001007-61.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

IRANI DE MELO ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LO RUAMA SOARES DE OLIVEIRA OAB - MT25645/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001007-61.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:IRANI DE MELO 

ALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LO RUAMA SOARES DE 

OLIVEIRA POLO PASSIVO: BANCO BMG S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: THIAGO Data: 10/09/2020 Hora: 08:30 , no 

endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM 

MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 13 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002547-81.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DARIELA REGINA SOUZA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOARES DOS REIS GRILO OAB - MT23399/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (REQUERIDO)

 

Certifico que, apesar de Citado, o Reclamado não apresentou 

Contestação. INTIMO a Parte Reclamante para, querendo, se manifestar no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000305-86.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONICE RIBEIRO DE SOUSA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT13741-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMO a Parte Exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001009-31.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO CAIRISSON CAVALCANTE DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT0015154A-O 

(ADVOGADO(A))

JAQUELINE PERES LESSI OAB - MT0015343A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1001009-31.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:RENATO 

CAIRISSON CAVALCANTE DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

JAQUELINE PERES LESSI, ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE 

ANDRADE POLO PASSIVO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL 

S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: THIAGO 

Data: 10/09/2020 Hora: 08:45 , no endereço: AVENIDA TANCREDO DE 

ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - 

CEP: 78070-100 . 13 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000944-36.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BERENICE MARTINS CASSEMIRO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LO RUAMA SOARES DE OLIVEIRA OAB - MT25645/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AB NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (REQUERIDO)

DARTORA CONSTRUCOES LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. A inicial precisa ser emendada. Dentre os pedidos formulados, a 

reclamante pretende, no item “i” da petição inicial, seja declarada a 

quitação integral da divida. Porém não é possível inferir com clareza qual o 

fundamento para o mencionado pedido, que somente poderia decorrer de 

duas hipóteses possíveis: ou pelo pagamento integral de sua 

contraprestação, ou como consequência de sua resolução. Nesta 

hipótese (resolução contratual), seria necessário inclusive a formulação 

de pedido expresso nesse sentido. Assim, faculto à reclamante a emenda 

a inicial para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar adequadamente os 

fatos e fundamentos jurídicos de sua pretensão, especialmente a contida 

no item “i”, esclarecendo se o pedido de "declaração de quitação" decorre 

do adimplemento integral de sua contraprestação contratual ou se em 

consequência de sua resolução, devendo, nesta hipótese, formular o 

pedido respectivo, tudo sob pena de indeferimento da petição inicial (CPC, 

320 e 321 ). Intime-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 13 de março de 

2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001010-16.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO DE CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ANTONIO BATISTAO OAB - MT0016904A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1001010-16.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:ALEX SANDRO 

DE CARVALHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCAS ANTONIO 

BATISTAO POLO PASSIVO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: THIAGO 

Data: 10/09/2020 Hora: 09:00 , no endereço: AVENIDA TANCREDO DE 

ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - 

CEP: 78070-100 . 13 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000945-21.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARETH OZEIKA POLETTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARGARETH OZEIKA POLETTO OAB - MT27373/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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SERASA S/A. (REU)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O reclamante pretende a concessão de tutela de urgência, ao 

argumento de que não teria ocorrido a notificação prevista no art. 43, § 2º, 

do CDC, previamente à inscrição no cadastro de proteção ao crédito, o 

que violaria o entendimento da Súmula 359 do C. Superior Tribunal de 

Justiça. Ocorre que, conforme firme orientação jurisprudencial do mesmo 

C. Superior Tribunal de Justiça (v. REsp 720.493-SP), a ausência de 

notificação prévia está autorizada quando a informação que ensejou a 

negativação foi retirada de banco de dados acessível ao público, como 

aqueles oriundos dos cartórios de protesto de títulos e de distribuição de 

processos judiciais. Considerando que a reclamante não contesta a 

existência e emissão do título em si, insurgindo-se apenas quanto à 

ausência da notificação prévia à inscrição, necessário que preste alguns 

esclarecimentos antes da análise da tutela de urgência almejada, em 

especial se chegou ao seu conhecimento o protesto do título que serviu de 

base à inscrição ou o ajuizamento de ação judicial tendente a sua 

cobrança. Deverá esclarecer inclusive se buscou referidas informações 

junto aos órgãos de proteção ao crédito. Além disso, não há dúvida 

quanto à necessidade de inclusão do credor do título responsável pela 

inscrição do nome da reclamante no banco de dados da instituição 

reclamada. Ora, eventual provimento jurisdicional que determine a 

exclusão do nome da reclamante do cadastro de inadimplentes afeta 

diretamente o direito do credor, que foi o responsável pela noticiada 

inscrição. Há, assim, nítida incidência do disposto no art. 114 do CPC, 

sendo inarredável que o responsável pela inscrição seja incluído no polo 

passivo da demanda. Assim, faculto à parte reclamante a emenda da 

inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para que apresente os referidos 

esclarecimentos, bem como para que promova a inclusão do titular do título 

de crédito mencionado na petição inicial, com sua completa qualificação, 

tudo sob pena de indeferimento da inicial (artigos 320 e 321 do CPC de 

2015) Intime-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 13 de março de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000997-17.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO AGAPITO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE JOSEFA DE SOUZA OAB - MT0017378A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILUMISOL ENERGIA SOLAR EIRELI (REU)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. A inicial precisa ser emendada. O reclamante pretende o 

cumprimento do contrato havido entre as partes, cujo valor foi de R$ 

25.452,00, além de indenização por danos morais que estimou em de R$ 

41.800,00. No entanto, atribuiu à causa o valor relativo apenas ao pedido 

de indenização, desconsiderando o proveito econômico oriundo do 

cumprimento do contrato. Na hipótese, é evidente que o valor da causa 

deve levar em conta, em primeiro lugar, o valor total do contrato, em 

virtude da incidência do disposto no art. 292, II, do CPC; outrossim, deve 

ser considerado o pedido relativo à indenização, como disciplina o art. 

292, V, do CPC. Por outro lado, tratando-se de pedidos cumulativos, o 

valor da causa deve corresponder à soma de todos eles, conforme dispõe 

expressamente o art. 292, VI, do CPC. Ocorre que, no caso concreto, a 

soma de todos os pedidos suplanta claramente o limite previsto no art. 3º, 

I, da Lei 9.099/95. Nesse sentido, é necessário que o reclamante seja 

instado a se manifestar se pretende a renúncia ao valor que exceda o 

referido limite legal, sem o que o processo não pode ter seguimento neste 

Juizado Especial. Assim, faculto ao reclamante a emenda da inicial, no 

prazo de 15 (quinze) dias, para esclarecer se pretende a renúncia ao que 

excede o limite acima mencionado, sob pena de indeferimento da petição 

inicial (CPC, 320 e 321 ). Intime-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 13 

de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000993-77.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELE PAES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAYARA DA SILVA CASULA OAB - MT24774/O (ADVOGADO(A))

PLINIO CARNEIRO COSTA OAB - MT0022739A (ADVOGADO(A))

SADI LUIZ BRUSTOLIN JUNIOR OAB - MT20407/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

. Superintendente de Controle de Fiscalização de Trânsito da SEFAZ/MT 

(EXECUTADO)

Estado Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Providencie-se a exclusão da parte "Superintendente de Controle 

de Fiscalização de Trânsito da SEFAZ/MT" do polo passivo da demanda no 

sistema PJe, tendo em vista que não figura como reclamado na petição 

inicial. O reclamante acima nominado ajuizou ação declaratória de 

inexigibilidade de tributos com repetição de indébito com pedido de medida 

de urgência para que seja determinado à reclamada que se abstenha de 

incidir o ICMS sobre a TUST/TUSD e outros encargos setoriais na sua 

fatura de energia elétrica, argumentando que é ilegal referida cobrança. 

Decido. Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, 

verifica-se que são requisitos imprescindíveis à concessão da medida 

almejada pelo reclamante, o pedido, a demonstração da probabilidade de 

êxito na demanda e o fundado receio de dano. Não obstante, faz-se 

necessário também a análise quanto à possibilidade de reversão da 

medida eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a 

adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a análise feita em 

sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma violada, ou 

passível de violação, juntamente com a análise das provas existentes, que 

não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no provimento 

jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do direito caso 

haja um retardar no provimento jurisdicional. Em juízo de rasa cognição, 

não visualizo os requisitos necessários para o deferimento da tutela de 

urgência almejada. Embora afirme o reclamante que o reclamado está 

cobrando ICMS sobre as tarifas setoriais e sobre a “TUSD/TUST”, na 

realidade não há comprovação dessa incidência nos documentos juntados 

à petição inicial. Nas faturas juntadas pelo reclamante à inicial não há 

demonstração de que o ICMS está incidindo também sobre referidas 

tarifas. Ao contrário, as faturas demonstram que a base de cálculo 

utilizada para incidência do ICMS não é a mesma da soma de todos os 

serviços prestados pela Energisa e das tarifas agregadas. Além disso, 

embora haja jurisprudência que acolhe a tese sustentada pelo reclamante, 

há em andamento no C. Superior Tribunal de Justiça, que poderá fixar, 

definitivamente, o entendimento daquele C. Tribunal sobre a questão, 

consistente no REsp 1.163.020-RS. Nesse recurso foi proferido o seguinte 

acórdão, cuja tese foi firmada no sentido contrário à sustentada pelo ora 

reclamante: TRIBUTÁRIO. ICMS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 

BASE DE CÁLCULO. TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO 

(TUSD). INCLUSÃO. 1. O ICMS incide sobre todo o processo de 

fornecimento de energia elétrica, tendo em vista a indissociabilidade das 

suas fases de geração, transmissão e distribuição, sendo que o custo 

inerente a cada uma dessas etapas – entre elas a referente à Tarifa de 

Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) – compõe o preço final da 

operação e, consequentemente, a base de cálculo do imposto, nos termos 

do art. 13, I, da Lei Complementar n. 87/1996. 2. A peculiar realidade física 

do fornecimento de energia elétrica revela que a geração, a transmissão e 

a distribuição formam o conjunto dos elementos essenciais que compõem 

o aspecto material do fato gerador, integrando o preço total da operação 

mercantil, não podendo qualquer um deles ser decotado da sua base de 

cálculo, sendo certo que a etapa de transmissão/distribuição não cuida de 

atividade meio, mas sim de atividade inerente ao próprio fornecimento de 

energia elétrica, sendo dele indissociável. 3. A abertura do mercado de 

energia elétrica, disciplinada pela Lei n. 9.074/1995 (que veio a segmentar 

o setor), não infirma a regra matriz de incidência do tributo, nem tampouco 

repercute na sua base de cálculo, pois o referido diploma legal, de cunho 

eminentemente administrativo e concorrencial, apenas permite a atuação 

de mais de um agente econômico numa determinada fase do processo de 

circulação da energia elétrica (geração). A partir dessa norma, o que se 

tem, na realidade, é uma mera divisão de tarefas – de geração, 

transmissão e distribuição – entre os agentes econômicos responsáveis 

por cada uma dessas etapas, para a concretização do negócio jurídico 
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tributável pelo ICMS, qual seja, o fornecimento de energia elétrica ao 

consumidor final. 4. Por outro lado, o mercado livre de energia elétrica está 

disponibilizado apenas para os grandes consumidores, o que evidencia 

que a exclusão do custo referente à transmissão/distribuição da base de 

cálculo do ICMS representa uma vantagem econômica desarrazoada em 

relação às empresas menores (consumidores cativos), que arcam com o 

tributo sobre o "preço cheio" constante de sua conta de energia, 

subvertendo-se, assim, os postulados da livre concorrência e da 

capacidade contributiva. 5. Recurso especial desprovido. (STJ – 1ª Turma. 

REsp n. 1.163.020-RS. Rel. Ministro Gurgel de Faria. Julg. 27.03.2017) Mais 

recentemente (julgamento de 18.05.2017, publicado em 14.06.2017), o C. 

STJ reiterou referido entendimento, no julgamento de Embargos de 

Declaração interpostos contra o acórdão proferido nos autos do Recurso 

Especial acima referido: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. PRESSUPOSTOS. INEXISTÊNCIA. 1. Os embargos de 

declaração têm por escopo sanar decisão judicial eivada de obscuridade, 

contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC/2015). 2. 

Hipótese em que o acórdão embargado, ao decidir pela inclusão da TUSD 

na base de cálculo do ICMS, foi claro ao assentar que as fases de 

geração, de transmissão e de distribuição formam o conjunto de elementos 

essenciais e indissociáveis que compõem o aspecto material do fato 

gerador concernente ao fornecimento de energia elétrica, integrando o 

preço total da operação tributável pelo ICMS, não podendo nenhuma 

dessas etapas ser decotada da base de cálculo do imposto. 3. Embargos 

de declaração rejeitados. Importante ressaltar ainda que, nos mesmos 

autos, foram interpostos embargos de divergência, ao argumento de que 

haveria dissídio jurisprudencial com relação a outro acórdão paradigma 

proferido naquela colenda corte superior. No entanto, referidos embargos 

de divergência foram liminarmente indeferidos, tendo em vista que, ao 

contrário do que sustenta o lá embargante, tendo em vista que o acórdão 

paradigma foi proferido em sede de agravo regimental em suspensão de 

liminar e de sentença, via que, conforme ressaltou textualmente a 

eminente Ministra relatora, se limita a um juízo político, sem exame da 

questão de fundo. Eis o teor do aresto: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM 

RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE DISSÍDIO COM RELAÇÃO AO 

PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. PARADIGMA PROFERIDO EM SEDE DE 

SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. RECURSO 

INDEFERIDO LIMINARMENTE NO ÂMBITO DA CORTE ESPECIAL. 

REDISTRIBUIÇÃO À PRIMEIRA SEÇÃO. (STJ, Embargos de Divergência em 

REsp nº 1.163.020-RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 

07.08.2017) A importância desse registro repousa no fato de que a 

matéria não havia ainda sido enfrentada com a profundidade tratada no 

REsp 1.163.020-RS, do que se conclui que a orientação jurisprudencial no 

C. Superior Tribunal de Justiça está mesmo se consolidando no sentido 

exposto no mencionado acórdão. Embora referida decisão não tenha 

ainda transitado em julgado, considerando que a conclusão é contrária às 

pretensões do reclamante, revela-se prudente aguardar o julgamento 

definitivo do recurso, para só então ser melhor analisada a pretensão. 

Considerando que a 1ª Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, por 

acórdão de 28.11.2017, deliberou por admitir o referido Recurso Especial 

como representativo de controvérsia (conjuntamente com o REsp 

1.699.851-TO e REsp 1.692.023-MT), submetendo-o ao rito do art. 1.036 e 

ss. do CPC, é no mínimo temerária a concessão da tutela de urgência 

neste momento. Ora, a depender do julgamento do referido recurso, 

evidente o perigo de irreversibilidade da medida pretendida pelo 

reclamante, caso se dê no sentido oposto às pretensões do reclamante. 

Portanto, em juízo de cognição sumária, não há elementos suficientes para 

a concessão da tutela de urgência pretendida. Com estas razões, 

ausentes os requisitos do art. 300, do CPC, por ora, INDEFIRO a tutela de 

urgência almejada. Recebo a petição inicial eis que preenchidos os 

requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil de 2015. Não obstante 

discipline a Lei nº 12.153/2009 (art. 7º) que, os entes públicos legitimados 

a figurar no polo passivo de demandas que tenham trâmite no Juizado 

Especial da Fazenda Pública, devem ser citados para comparecimento à 

audiência de conciliação, é fato que os representantes da Fazenda 

Pública raramente comparecem ao referido ato. A adoção do referido 

procedimento (que remete ao que está previsto na Lei nº 9.099/95), 

portanto, com a realização de um ato processual inútil e desnecessário, 

não preservaria a celeridade que deve permear procedimentos da 

espécie; ao contrário, apenas oneraria as partes e atravancaria 

demasiadamente a marcha procedimental. Considerando a forte orientação 

doutrinária e jurisprudencial no sentido de admitir-se a aplicação 

subsidiária do CPC ao microssistema dos Juizados Especiais, bem como 

tendo em vista que restarão preservados os princípios descritos no art. 2º 

da Lei nº 9.099/95, hei por bem determinar, especificamente no que tange 

à citação e prazo para resposta do reclamado, que seja observado o 

disposto no art. 335 do CPC de 2015. Assim, cite-se a parte reclamada 

pessoalmente (art. 6º da Lei nº 12.153/2009, c.c. art. 247, III, do CPC de 

2015), para, querendo, apresentar resposta ao pedido inicial, no prazo de 

15 (quinze) dias, observado o disposto no art. 7º da Lei nº 12.153/2009 

(não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual, 

inclusive apresentação de resposta ou interposição de recurso). Com a 

apresentação da resposta ou o decurso do prazo, certifique-se e 

intime-se o reclamante para manifestação, em 05 (cinco) dias. Após, 

tornem os autos conclusos para deliberações quanto à suspensão do 

processo na forma determinada no julgamento do ProAfR nos EREsp nº 

1.163.020-RS. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 14 de março 

de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000995-47.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE XIMENES DE MELO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SADI LUIZ BRUSTOLIN JUNIOR OAB - MT20407/O (ADVOGADO(A))

PLINIO CARNEIRO COSTA OAB - MT0022739A (ADVOGADO(A))

NAYARA DA SILVA CASULA OAB - MT24774/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

. Superintendente de Controle de Fiscalização de Trânsito da SEFAZ/MT 

(EXECUTADO)

ESTADO MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Providencie-se a exclusão da parte "Superintendente de Controle 

de Fiscalização de Trânsito da SEFAZ/MT" do polo passivo da demanda no 

sistema PJe, tendo em vista que não figura como reclamado na petição 

inicial. O reclamante acima nominado ajuizou ação declaratória de 

inexigibilidade de tributos com repetição de indébito com pedido de medida 

de urgência para que seja determinado à reclamada que se abstenha de 

incidir o ICMS sobre a TUST/TUSD e outros encargos setoriais na sua 

fatura de energia elétrica, argumentando que é ilegal referida cobrança. 

Decido. Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, 

verifica-se que são requisitos imprescindíveis à concessão da medida 

almejada pelo reclamante, o pedido, a demonstração da probabilidade de 

êxito na demanda e o fundado receio de dano. Não obstante, faz-se 

necessário também a análise quanto à possibilidade de reversão da 

medida eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a 

adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a análise feita em 

sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma violada, ou 

passível de violação, juntamente com a análise das provas existentes, que 

não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no provimento 

jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do direito caso 

haja um retardar no provimento jurisdicional. Em juízo de rasa cognição, 

não visualizo os requisitos necessários para o deferimento da tutela de 

urgência almejada. Embora afirme o reclamante que o reclamado está 

cobrando ICMS sobre as tarifas setoriais e sobre a “TUSD/TUST”, na 

realidade não há comprovação dessa incidência nos documentos juntados 

à petição inicial. Nas faturas juntadas pelo reclamante à inicial não há 

demonstração de que o ICMS está incidindo também sobre referidas 

tarifas. Ao contrário, as faturas demonstram que a base de cálculo 

utilizada para incidência do ICMS não é a mesma da soma de todos os 

serviços prestados pela Energisa e das tarifas agregadas. Além disso, 

embora haja jurisprudência que acolhe a tese sustentada pelo reclamante, 

há em andamento no C. Superior Tribunal de Justiça, que poderá fixar, 

definitivamente, o entendimento daquele C. Tribunal sobre a questão, 

consistente no REsp 1.163.020-RS. Nesse recurso foi proferido o seguinte 

acórdão, cuja tese foi firmada no sentido contrário à sustentada pelo ora 

reclamante: TRIBUTÁRIO. ICMS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 

BASE DE CÁLCULO. TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO 

(TUSD). INCLUSÃO. 1. O ICMS incide sobre todo o processo de 

fornecimento de energia elétrica, tendo em vista a indissociabilidade das 

suas fases de geração, transmissão e distribuição, sendo que o custo 

inerente a cada uma dessas etapas – entre elas a referente à Tarifa de 
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Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) – compõe o preço final da 

operação e, consequentemente, a base de cálculo do imposto, nos termos 

do art. 13, I, da Lei Complementar n. 87/1996. 2. A peculiar realidade física 

do fornecimento de energia elétrica revela que a geração, a transmissão e 

a distribuição formam o conjunto dos elementos essenciais que compõem 

o aspecto material do fato gerador, integrando o preço total da operação 

mercantil, não podendo qualquer um deles ser decotado da sua base de 

cálculo, sendo certo que a etapa de transmissão/distribuição não cuida de 

atividade meio, mas sim de atividade inerente ao próprio fornecimento de 

energia elétrica, sendo dele indissociável. 3. A abertura do mercado de 

energia elétrica, disciplinada pela Lei n. 9.074/1995 (que veio a segmentar 

o setor), não infirma a regra matriz de incidência do tributo, nem tampouco 

repercute na sua base de cálculo, pois o referido diploma legal, de cunho 

eminentemente administrativo e concorrencial, apenas permite a atuação 

de mais de um agente econômico numa determinada fase do processo de 

circulação da energia elétrica (geração). A partir dessa norma, o que se 

tem, na realidade, é uma mera divisão de tarefas – de geração, 

transmissão e distribuição – entre os agentes econômicos responsáveis 

por cada uma dessas etapas, para a concretização do negócio jurídico 

tributável pelo ICMS, qual seja, o fornecimento de energia elétrica ao 

consumidor final. 4. Por outro lado, o mercado livre de energia elétrica está 

disponibilizado apenas para os grandes consumidores, o que evidencia 

que a exclusão do custo referente à transmissão/distribuição da base de 

cálculo do ICMS representa uma vantagem econômica desarrazoada em 

relação às empresas menores (consumidores cativos), que arcam com o 

tributo sobre o "preço cheio" constante de sua conta de energia, 

subvertendo-se, assim, os postulados da livre concorrência e da 

capacidade contributiva. 5. Recurso especial desprovido. (STJ – 1ª Turma. 

REsp n. 1.163.020-RS. Rel. Ministro Gurgel de Faria. Julg. 27.03.2017) Mais 

recentemente (julgamento de 18.05.2017, publicado em 14.06.2017), o C. 

STJ reiterou referido entendimento, no julgamento de Embargos de 

Declaração interpostos contra o acórdão proferido nos autos do Recurso 

Especial acima referido: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. PRESSUPOSTOS. INEXISTÊNCIA. 1. Os embargos de 

declaração têm por escopo sanar decisão judicial eivada de obscuridade, 

contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC/2015). 2. 

Hipótese em que o acórdão embargado, ao decidir pela inclusão da TUSD 

na base de cálculo do ICMS, foi claro ao assentar que as fases de 

geração, de transmissão e de distribuição formam o conjunto de elementos 

essenciais e indissociáveis que compõem o aspecto material do fato 

gerador concernente ao fornecimento de energia elétrica, integrando o 

preço total da operação tributável pelo ICMS, não podendo nenhuma 

dessas etapas ser decotada da base de cálculo do imposto. 3. Embargos 

de declaração rejeitados. Importante ressaltar ainda que, nos mesmos 

autos, foram interpostos embargos de divergência, ao argumento de que 

haveria dissídio jurisprudencial com relação a outro acórdão paradigma 

proferido naquela colenda corte superior. No entanto, referidos embargos 

de divergência foram liminarmente indeferidos, tendo em vista que, ao 

contrário do que sustenta o lá embargante, tendo em vista que o acórdão 

paradigma foi proferido em sede de agravo regimental em suspensão de 

liminar e de sentença, via que, conforme ressaltou textualmente a 

eminente Ministra relatora, se limita a um juízo político, sem exame da 

questão de fundo. Eis o teor do aresto: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM 

RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE DISSÍDIO COM RELAÇÃO AO 

PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. PARADIGMA PROFERIDO EM SEDE DE 

SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. RECURSO 

INDEFERIDO LIMINARMENTE NO ÂMBITO DA CORTE ESPECIAL. 

REDISTRIBUIÇÃO À PRIMEIRA SEÇÃO. (STJ, Embargos de Divergência em 

REsp nº 1.163.020-RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 

07.08.2017) A importância desse registro repousa no fato de que a 

matéria não havia ainda sido enfrentada com a profundidade tratada no 

REsp 1.163.020-RS, do que se conclui que a orientação jurisprudencial no 

C. Superior Tribunal de Justiça está mesmo se consolidando no sentido 

exposto no mencionado acórdão. Embora referida decisão não tenha 

ainda transitado em julgado, considerando que a conclusão é contrária às 

pretensões do reclamante, revela-se prudente aguardar o julgamento 

definitivo do recurso, para só então ser melhor analisada a pretensão. 

Considerando que a 1ª Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, por 

acórdão de 28.11.2017, deliberou por admitir o referido Recurso Especial 

como representativo de controvérsia (conjuntamente com o REsp 

1.699.851-TO e REsp 1.692.023-MT), submetendo-o ao rito do art. 1.036 e 

ss. do CPC, é no mínimo temerária a concessão da tutela de urgência 

neste momento. Ora, a depender do julgamento do referido recurso, 

evidente o perigo de irreversibilidade da medida pretendida pelo 

reclamante, caso se dê no sentido oposto às pretensões do reclamante. 

Portanto, em juízo de cognição sumária, não há elementos suficientes para 

a concessão da tutela de urgência pretendida. Com estas razões, 

ausentes os requisitos do art. 300, do CPC, por ora, INDEFIRO a tutela de 

urgência almejada. Recebo a petição inicial eis que preenchidos os 

requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil de 2015. Não obstante 

discipline a Lei nº 12.153/2009 (art. 7º) que, os entes públicos legitimados 

a figurar no polo passivo de demandas que tenham trâmite no Juizado 

Especial da Fazenda Pública, devem ser citados para comparecimento à 

audiência de conciliação, é fato que os representantes da Fazenda 

Pública raramente comparecem ao referido ato. A adoção do referido 

procedimento (que remete ao que está previsto na Lei nº 9.099/95), 

portanto, com a realização de um ato processual inútil e desnecessário, 

não preservaria a celeridade que deve permear procedimentos da 

espécie; ao contrário, apenas oneraria as partes e atravancaria 

demasiadamente a marcha procedimental. Considerando a forte orientação 

doutrinária e jurisprudencial no sentido de admitir-se a aplicação 

subsidiária do CPC ao microssistema dos Juizados Especiais, bem como 

tendo em vista que restarão preservados os princípios descritos no art. 2º 

da Lei nº 9.099/95, hei por bem determinar, especificamente no que tange 

à citação e prazo para resposta do reclamado, que seja observado o 

disposto no art. 335 do CPC de 2015. Assim, cite-se a parte reclamada 

pessoalmente (art. 6º da Lei nº 12.153/2009, c.c. art. 247, III, do CPC de 

2015), para, querendo, apresentar resposta ao pedido inicial, no prazo de 

15 (quinze) dias, observado o disposto no art. 7º da Lei nº 12.153/2009 

(não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual, 

inclusive apresentação de resposta ou interposição de recurso). Com a 

apresentação da resposta ou o decurso do prazo, certifique-se e 

intime-se o reclamante para manifestação, em 05 (cinco) dias. Após, 

tornem os autos conclusos para deliberações quanto à suspensão do 

processo na forma determinada no julgamento do ProAfR nos EREsp nº 

1.163.020-RS. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 14 de março 

de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito
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VISTOS. Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, verifica-se 

que são requisitos imprescindíveis à concessão da medida almejada pelo 

autor, o pedido, a demonstração da probabilidade de êxito na demanda e o 

fundado receio de dano. Não obstante, faz-se necessário também a 

análise quanto à possibilidade de reversão da medida eventualmente 

deferida, sendo somente nessa hipótese possível o deferimento do pleito. 

A probabilidade do direito se relaciona com a adequação do alegado com o 

direito lesado, ou seja, é a analise feita em sede de confronto entre o caso 

em questão com teor da norma violada, ou passível de violação, 

juntamente com a análise das provas existentes, que não devem ser 

equívocas. Já o perigo da demora no provimento jurisdicional consiste na 

inviabilização do efetivo exercício do direito caso haja um retardar no 

provimento jurisdicional. Como consequência, deve estar demonstrada a 

necessidade da concessão da tutela de urgência antecipada, bem como 

que, sendo a tutela concedida tão-somente ao final, de nada adiantaria, 

isto é, seria ineficaz. Em juízo de rasa cognição, verifico a presença dos 

requisitos para concessão da tutela de urgência. A reclamante anexou à 

inicial documentos que demonstram com segurança que o veículo objeto 

da petição inicial foi vendido à primeira reclamada ainda no ano de 2014. 

Em decorrência disso, nos termos do art. 123, § 1º, do CTB, competia ao 

novo proprietário, no caso a reclamado, tomar as providências 

necessárias para a efetivação da transferência junto ao órgão de trânsito 

(DETRAN) no prazo de 30 dias. Entretanto, pelo que os documentos 

atrelados à inicial indicam, a reclamada assim não procedeu, tanto que a 

reclamante teve seu nome inscrito na divida ativa por débitos decorrentes 

do veículo em debate (Id 30091695) posteriores à alienação. Não se olvida 
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o que estabelece o art. 134 do CTB, no sentido de que também é ônus do 

alienante a comunicação da transferência ao DETRAN, sob pena de 

responder solidariamente pelas penalidades impostas até a data da 

comunicação. No entanto, a jurisprudência vem mitigando o texto frio da 

lei, quando há evidências de que tenha efetivamente ocorrido a 

transferência física do bem a terceiro. Esse entendimento já está, 

inclusive, consolidado no C. Superior Tribunal de Justiça: STJ-0491723) 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARREMATAÇÃO DE VEÍCULO 

AUTOMOTOR. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO NÃO ATACADOS. SÚMULA 

283/STF. MULTA. INFRAÇÃO OCORRIDA APÓS A DATA DA 

ARREMATAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO ARREMATANTE. 

INTERPRETAÇÃO MITIGADA DO ART. 134 DO CTB. PRECEDENTES DO 

STJ. 1. O recurso especial não impugnou fundamento basilar que ampara 

o acórdão recorrido, esbarrando, pois, no obstáculo da Súmula 283/STF. 

2. Ademais, o entendimento da Corte de origem não diverge do 

posicionamento da jurisprudência do STJ, cujo posicionamento assevera 

que: "comprovada a transferência da propriedade do veículo, afasta-se a 

responsabilidade do antigo proprietário pelas infrações cometidas após a 

alienação, mitigando-se, assim, o comando do art. 134 do Código de 

Trânsito Brasileiro" (AgRg no REsp 1.024.8687/SP, Rel. Min. César Asfor 

Rocha, Segunda Turma, DJe de 06.09.11). 3. Agravo regimental a que se 

nega provimento. (AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 448.058/RS 

(2013/0406223-5), 1ª Turma do STJ, Rel. Sérgio Kukina. j. 16.10.2014, 

unânime, DJe 22.10.2014). STJ-0495631) ADMINISTRATIVO E PROCESSO 

CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MULTAS. RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA DO ALIENANTE. INTERPRETAÇÃO MITIGADA DO ART. 134 DO 

CTB. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A 

JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. 

INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. INAPLICABILIDADE DO ART. 97 DA 

CF/88. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Comprovada a 

transferência da propriedade do veículo, afasta-se a responsabilidade do 

antigo proprietário pelas infrações cometidas após a alienação, 

mitigando-se, assim, o comando do art. 134 do Código de Trânsito 

Brasileiro. 2. A mitigação do art. 134 do CTB não implica em declaração de 

inconstitucionalidade do referido dispositivo legal, tampouco o afastamento 

desse, mas tão somente a interpretação do direito infraconstitucional 

aplicável à espécie, razão pela qual não há se falar em violação à cláusula 

de reserva de plenário prevista no art. 97 da CF e muito menos à Súmula 

Vinculante 10 do STF (AgRg no AREsp 357.723/RS, Rel. Min. BENEDITO 

GONÇALVES, DJe 10.09.2014). 3. Agravo Regimental do DETRAN/RS 

desprovido. pág. 539. (AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 

454.738/RS (2013/0417795-0), 1ª Turma do STJ, Rel. Napoleão Nunes 

Maia Filho. j. 04.11.2014, unânime, DJe 18.11.2014). No caso dos autos, 

em juízo de rasa cognição, há prova suficiente de que efetivamente houve 

a transferência do bem à reclamada por ocasião dos documentos juntados 

no ID 30031700 que fazem prova de que o veículo foi alienado em nome da 

Sra. Thamara Silva Santos, o qual inclusive foi objeto de ação de busca e 

apreensão na comarca de Sapezal/MT. Dessa forma, o mesmo 

entendimento externado pelos Tribunais Superiores há que ser aplicado à 

situação em comento, sendo patente o dever da reclamada em promover a 

transferência do veículo para sua titularidade. Assim já se pronunciou a 

jurisprudência, em situações semelhantes: TJDFT-0264710) CIVIL E 

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. 

TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE NÃO REALIZADA. INCIDÊNCIA DE 

MULTAS DE TRÂNSITO E TRIBUTOS SOBRE O VEÍCULO. INEXISTÊNCIA DE 

RESPONSABILIDADE DA VENDEDORA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

DEFERIDA. COMPROVADOS PREJUÍZOS PELA INÉRCIA DOS 

ADQUIRENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. I - A 

alienação de veículo automotor sem a transferência de propriedade pelos 

adquirentes, perante os órgãos de fiscalização de trânsito, não autoriza 

que a alienante responda pelos prejuízos por eles causados. II - 

Justifica-se a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, nos moldes 

previstos no art. 273 do CPC, porque, diante das circunstâncias do caso 

concreto, a agravante vem sofrendo prejuízos pela inércia dos agravados, 

sendo que o não deferimento poderá lhe acarretar danos, senão 

irreversíveis, de difícil reparação. III - Agravo de Instrumento conhecido e 

provido. (Processo nº 2014.00.2.015396-7 (819633), 1ª Turma Cível do 

TJDFT, Rel. Gilberto Pereira de Oliveira. unânime, DJe 18.09.2014). 

TJDFT-0258161) AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

CIVIL E PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA. ALIENAÇÃO DE AUTOMÓVEL. TRADIÇÃO. INÉRCIA DO 

ADQUIRENTE NA EFETIVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO JUNTO 

AO DETRAN. SUBSISTÊNCIA DO REGISTRO DO VEÍCULO EM NOME DO 

ALIENANTE. MULTA. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, TRIBUTOS E TAXAS. 

POSTERIORES À ALIENAÇÃO E TRADIÇÃO. RESPONSABILIDADE DO 

ADQUIRENTE. 1. Sob cognição sumária, se constatada a realização da 

alienação de veículo com a sua tradição, cumpre ao adquirente efetivar a 

transferência do veículo, na forma do art. 123 da Lei 9.503/97, de sorte 

que, permanecendo o registro do veículo em nome do alienante em 

decorrência da inércia do adquirente, evidencia-se que as multas, taxas e 

tributos posteriores a essa data são da responsabilidade do adquirente. 2. 

Não deve ser deferido o pleito de redução das astreintes, se foram 

observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, uma 

vez que o valor arbitrado a título de multa não pode implicar o 

esvaziamento da função coercitiva própria dessa medida de apoio. 3. 

Agravo regimental conhecido e não provido. (Processo nº 

2014.00.2.013016-0 (810273), 1ª Turma Cível do TJDFT, Rel. Simone 

Lucindo. unânime, DJe 14.08.2014). TJSC-0339427) AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. TUTELA ANTECIPADA PARA DETERMINAR A 

TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO. PROCURAÇÃO 

OUTORGADA À AGRAVANTE PARA ESSE FIM. DESCUMPRIMENTO DO 

ENCARGO. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA 

DE URGÊNCIA. EXEGESE DO ART. 461, § 3º, DO CPC. MULTA 

COERCITIVA. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. I - Tratando-se de medida emergencial de caráter 

excepcionalíssimo, a antecipação da tutela específica das obrigações de 

fazer ou não fazer somente deve ser concedida quando demonstrados no 

caso concreto ser relevante o fundamento da demanda e haver justificado 

receio de ineficácia do provimento final, tudo conforme o disposto no art. 

461, § 3º, do Código de Processo Civil. II - Assim, verificada a 

verossimilhança do direito alegado pelo Autor, matizada na outorga de 

procuração à Ré, por meio da qual se obrigou a transferir a propriedade 

do veículo em questão, bem como presente o perigo de dano irreparável 

ou de difícil reparação, pois o não cumprimento do encargo pode causar 

prejuízos ainda maiores ao Demandante, com relação à imposição de 

multas de trânsito e cobranças de tributos, a concessão da tutela de 

urgência é medida que se impõe. III - A multa discricionariamente arbitrada 

para o caso de descumprimento de obrigação de fazer possui caráter 

coercitivo e punitivo, tendo em vista que o juiz fixa, por meio de medida 

injuncional (de ofício ou a pedido do autor), a quantia que será suportada 

pelo sujeito passivo em caso de desobediência da ordem, tendo por 

objetivo vencer a possível resistência do recalcitrante, demovendo-o da 

inadimplência. In casu, considerando-se a capacidade financeira da Ré e o 

objetivo coercitivo da multa, entende-se ser necessária a redução das 

astreintes. (Agravo de Instrumento nº 2013.089845-0, 4ª Câmara de 

Direito Civil do TJSC, Rel. Joel Figueira Júnior. j. 02.10.2014). 

Consequentemente à demonstração segura da transferência de 

propriedade do veículo, não há outra conclusão possível, senão a de que 

o reclamante não é mais contribuinte do imposto que recai sobre o veículo. 

O entendimento nem pode ser diverso, tendo em vista que o fato gerador 

do tributo em questão (IPVA) decorre da propriedade do veículo. Tendo 

sido objeto de alienação, não mais estando o bem no acervo patrimonial da 

reclamante, não há, efetivamente, como considerar a ocorrência do fato 

gerador. Necessário salientar que o C. Superior Tribunal de Justiça já 

sedimentou o entendimento no sentido de que o proprietário anterior não é 

responsável solidário pelos tributos incidentes sobre o bem anteriores à 

alienação. Súmula nº 585 do STJ: A responsabilidade solidária do 

ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro – 

CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se 

refere ao período posterior à sua alienação. Nesse sentido, evidente que 

apenas adquirente do bem é o responsável pelos tributos desde a 

aquisição. O perigo da demora evidencia-se pelo fato de que a 

manutenção do nome do reclamante na divida ativa gera abalo de crédito, 

aliado ao fato que o reclamado poderá lançar novos débitos referentes ao 

veículo em discussão. Presente, pois, o fundado receio de dano de difícil 

reparação. Por fim, verifico ausência de perigo de irreversibilidade das 

medidas ora determinadas, uma vez que a qualquer tempo (CPC, art. 296) 

e até por ocasião do julgamento final, poderá perfeitamente ser revogada 

esta decisão, sem qualquer prejuízo aos reclamados. Com essas razões, 

presentes os requisitos do art. 300, do CPC, antecipando um dos efeitos 

da sentença final, DEFIRO a tutela de urgência para o fim de determinar a 
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suspensão da cobrança e exigibilidade de todo e qualquer tributo, taxa 

(administrativa ou tributária) ou penalidade decorrente do veículo descrito 

na petição inicial, cujo fato gerador tenha ocorrido após a ocorrência da 

transmissão da propriedade à primeira reclamada (dia 02/06/2014), 

vencidos ou vincendos e a consequente exclusão do nome da reclamante 

dos órgãos de proteção ao crédito, especificamente com relação aos 

débitos objeto da presente demanda. Determino também a expedição de 

ofício aos órgãos de proteção ao crédito para exclusão do nome do 

reclamante de seu cadastro. Recebo a petição inicial eis que preenchidos 

os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil de 2015. Não 

obstante discipline a Lei nº 12.153/2009 (art. 7º) que, os entes públicos 

legitimados a figurar no polo passivo de demandas que tenham trâmite no 

Juizado Especial da Fazenda Pública, devem ser citados para 

comparecimento à audiência de conciliação, é fato que os representantes 

da Fazenda Pública raramente comparecem ao referido ato. A adoção do 

referido procedimento (que remete ao que está previsto na Lei nº 

9.099/95), portanto, com a realização de um ato processual inútil e 

desnecessário, não preservaria a celeridade que deve permear 

procedimentos da espécie; ao contrário, apenas oneraria as partes e 

atravancaria demasiadamente a marcha procedimental. Considerando a 

forte orientação doutrinária e jurisprudencial no sentido de admitir-se a 

aplicação subsidiária do CPC ao microssistema dos Juizados Especiais, 

bem como tendo em vista que restarão preservados os princípios 

descritos no art. 2º da Lei nº 9.099/95, hei por bem determinar, 

especificamente no que tange à citação e prazo para resposta do 

reclamado, que seja observado o disposto no art. 335 do CPC de 2015. 

Assim, cite-se a parte reclamada pessoalmente (art. 6º da Lei nº 

12.153/2009, c.c. art. 247, III, do CPC de 2015), para, querendo, 

apresentar resposta ao pedido inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

observado o disposto no art. 7º da Lei nº 12.153/2009 (não haverá prazo 

diferenciado para a prática de qualquer ato processual, inclusive 

apresentação de resposta ou interposição de recurso). Com a 

apresentação da resposta ou o decurso do prazo, certifique-se e 

intime-se o reclamante para manifestação, em 05 (cinco) dias. Após, 

tornem os autos conclusos para designação de audiência de instrução ou 

julgamento antecipado da lide. O advogado que estiver patrocinando os 

interesses de qualquer das partes deverá ele próprio providenciar a 

habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade “Solicitar 

Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 03/TP-TJMT, de 

12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já determino que a 

Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do referido dispositivo. 

Por fim, retifique-se o polo passivo da ação, devendo ser incluída a Sra. 

Thamara Silva Santos. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 13 

de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito
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VISTOS. Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, verifica-se 

que são requisitos imprescindíveis à concessão da medida almejada pelo 

autor, o pedido, a demonstração da probabilidade de êxito na demanda e o 

fundado receio de dano. Não obstante, faz-se necessário também a 

análise quanto à possibilidade de reversão da medida eventualmente 

deferida, sendo somente nessa hipótese possível o deferimento do pleito. 

A probabilidade do direito se relaciona com a adequação do alegado com o 

direito lesado, ou seja, é a análise feita em sede de confronto entre o caso 

em questão com teor da norma violada, ou passível de violação, 

juntamente com a análise das provas existentes, que não devem ser 

equívocas. Já o perigo da demora no provimento jurisdicional consiste na 

inviabilização do efetivo exercício do direito caso haja um retardar no 

provimento jurisdicional. Em juízo de rasa cognição, verifico a presença 

dos requisitos para concessão da tutela de urgência. A plausibilidade 

jurídica do pedido se consubstancia na demonstração suficientemente 

segura de que o reclamante frequentou regularmente e concluiu o curso 

oferecido pela reclamada há mais de um ano e meio (ID 30230321). Dessa 

forma, em juízo de rasa cognição, não se vislumbra justificativa plausível 

para que a reclamada se negue a expedir o diploma em questão. A 

postura da reclamada viola o disposto no art. 18 da Portaria n. 

1.095/2018-MEC (editada em consonância com e para regulamentação do 

Decreto nº 9.235/2017), que estabelece o prazo de 60 dias para 

expedição do diploma contados da data da colação de grau, que deverá 

ser registrado também no prazo de 60 dias contados da data da 

expedição. Neste caso concreto há evidências de que a reclamada 

extrapolou em muito os prazos fixados nas normas acima mencionadas, 

sem qualquer justificativa aparente. O perigo da demora revela-se com 

evidência, já que a ausência de entrega do diploma certamente está lhe 

causando prejuízos, em razão da alta probabilidade de se ver impedido de 

ingressar na sua especialização, bem como perdeu oportunidades de 

emprego. Presente, pois, o fundado receio de dano de difícil reparação. 

Em razão disso, revela-se muito mais prudente deferir-se a medida 

postulada já nesta sede porque do contrário, se efetivamente o direito da 

reclamante de receber o diploma for confirmado na sentença, esta terá 

suportado um prejuízo de grande monta. Como consequência, necessária 

a concessão da tutela de urgência antecipada neste tocante, pois fosse a 

tutela concedida tão-somente ao final, de nada adiantaria, isto é, seria 

ineficaz. No sentido mesmo sustentado neste julgado, a iterativa 

jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – DEMORA NA EXPEDIÇÃO 

DE DIPLOMA DO CURSO DE PEDAGOGIA – INSURGÊNCIA CONTRA 

DEFERIMENTO DA LIMINAR – CURSO CONCLUÍDO - 

DEMORAINJUSTIFICADA NA ENTREGA DO DOCUMENTO - DECISÃO 

MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Na espécie dos autos, 

a controvérsia instaurada gira em torno do ato praticado pela Instituição de 

Ensino agravada, que não providenciou a EXPEDIÇÃO do documento 

solicitado pela agravada, não obstante esta tenha comprovado nos autos 

que concluiu regularmente o curso.As atividades desempenhadas pelas 

instituições privadas de ensino inserem-se no conceito amplo de serviços 

contido no Código de Defesa do Consumidor (art. 6º, VIII), de modo que, ao 

colocar seus cursos acadêmicos à disposição dos interessados, atrai 

para si a responsabilidade de emitir em tempo razoável o 

DIPLOMA/certificado válido aos formandos, para que possam exercer a 

profissão que escolheram.A excessiva e injustificada DEMORA da 

EXPEDIÇÃO do documento é inadimplemento que tem reflexos na vida 

profissional do aluno e certamente causa-lhe transtornos. (TJMT - N.U 

1010734-83.2018.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, SEBASTIAO DE 

MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

14/11/2018, Publicado no DJE 27/11/2018) TJRJ-0199285) APELAÇÃO 

CÍVEL. RITO SUMÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO EDUCACIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL, COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR 

PUGNA PELA PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. AUTOR QUE CONCLUI O 

CURSO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM 

EM 02.03.2005 E NÃO OBTÉM ÊXITO EM RECEBER O DIPLOMA. 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO QUE AFIRMA NÃO TER INGERÊNCIA SOBRE A 

EXPEDIÇÃO DO DOCUMENTO, UMA VEZ QUE A AUTENTICAÇÃO É FEITA 

POR OUTRO ÓRGÃO PÚBLICO. RÉ QUE NÃO COMPROVA A ADOÇÃO DE 

PROVIDÊNCIAS EFETIVAS PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO, EM 

QUE PESE TER INICIADO O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DEMORA 

QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDA EXCLUSIVAMENTE AO ÓRGÃO 

COMPETENTE PELA AUTENTICAÇÃO DO DOCUMENTO. MOROSIDADE 

INJUSTIFICÁVEL. FRUSTRAÇÃO LEGÍTIMA. FALHA E INEFICIÊNCIA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO AO 

QUAL SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. (Apelação nº 

0037050-76.2010.8.19.0205, 8ª Câmara Cível do TJRJ, Rel. Gilda 

Carrapatoso. j. 08.04.2014). DEMORA INJUSTIFICADA NA EXPEDIÇÃO DO 

DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR. 1. A demora injustificada na expedição de 

diploma é fato gerador de dano moral in re ipsa, sendo presumíveis os 

prejuízos extrapatrimoniais ao ex-discente que aguarda, além do prazo 

razoável, a devida titulação. 2. Condenação por dano moral readequada 

aos parâmetros da jurisprudência da Câmara em casos símiles. 

APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA. (TJRS, 19ª Câmara Cível, 

Apelação cível nº 70080306327, Relator: Mylene Maria Michel, j. 

14/03/2019) Com essas razões, presentes os requisitos do art. 300, do 

CPC, antecipando um dos efeitos da sentença final, DEFIRO a tutela de 

urgência antecipada para o fim de determinar que a reclamada IUNI 

EDUCACIONAL S.A, expeça, no prazo de 30 dias, o diploma do curso de 
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DIREITO em favor do reclamante SIMONI MARIA DE SOUZA, sob pena de 

multa diária que fixo em R$ 300,00, até o limite de 20 salários mínimos. 

Ressalto, por fim, que por se tratar de pedido dirigido em face de 

instituição de ensino particular, bem como em razão da natureza do 

procedimento (processo de conhecimento), a princípio a competência para 

o julgamento da pretensão está afeta à Justiça Comum estadual, conforme 

entendimento sedimentado pelo C. Superior Tribunal de Justiça a partir do 

julgamento do C.C. 108.466-RS (v. também REsp 129.579-0/PE e REsp 

130.797-3/PE). Porém, a fim de verificar eventual interesse da União no 

feito, assim como para que o órgão próprio tenha conhecimento da 

conduta praticada pela reclamada, descrita na inicial, determino a 

expedição de ofício à Advocacia Geral da União (AGU), bem como ao 

Ministério da Educação (MEC), informando acerca da existência da 

presente demanda. Presentes os requisitos legais e por se tratar de 

relação de consumo (art. 2º e 3º, do CDC), defiro o pedido para inversão 

do ônus da prova, com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC. Recebo a 

petição inicial, tendo em vista que estão preenchidos os requisitos do art. 

319 do Código de Processo Civil de 2015. Designe-se audiência de 

conciliação. Cite-se a parte promovida preferencialmente por 

correspondência com aviso de recepção, intimando-a também para 

comparecimento à audiência de conciliação. A correspondência ou 

contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, 

desde que identificado o seu recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na 

correspondência/mandado de citação/intimação deverá constar a 

advertência de que o não comparecimento da parte promovida na 

audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem 

como que o prazo de 15 (quinze) dias para a oferta de resposta fluirá a 

partir da audiência de conciliação, caso não haja composição amigável no 

referido ato e as partes dispensem a produção de provas em audiência de 

instrução e julgamento. Caso as partes manifestem o desejo de produzir 

provas em audiência de instrução, o prazo fatal para a oferta de resposta 

escrita ou oral será a data da audiência de instrução e julgamento. 

Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), consignando no mandado que o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo 

sem resolução do mérito e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas processuais. O 

advogado que estiver patrocinando os interesses de qualquer das partes 

deverá ele próprio providenciar a habilitação no sistema PJe, através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da 

Resolução nº 03/2018/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando 

necessário, desde já determino que a Secretaria providencie a intimação 

prevista no § 1º do referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará 

da Serra-MT, 13 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000619-61.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAM TOMAZ DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTER ARAUJO PINTO OAB - MT27597/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

. VISTOS. Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de medida 

de urgência consistente em determinar que a reclamada proceda a 

suspensão dos descontos previdenciários sobre o valor da sua 

gratificação, alegando que referido desconto deve incidir apenas na sua 

remuneração. Decido. Para a concessão da liminar pretendida, necessária 

a análise da presença dos requisitos próprios da antecipação da tutela 

final perseguida, nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil. A 

probabilidade do direito se relaciona com a adequação do alegado com o 

direito lesado, ou seja, é a análise feita em sede de confronto entre o caso 

em questão com o teor da norma violada, ou passível de violação, 

juntamente com a análise das provas existentes, que não devem ser 

equívocas. Já o perigo da demora no provimento jurisdicional consiste na 

inviabilização do efetivo exercício do direito caso haja um retardar no 

provimento jurisdicional. Como consequência, deve estar demonstrada a 

necessidade de deferimento da concessão da tutela de urgência 

antecipada, bem como que, sendo a tutela concedida tão-somente ao final, 

de nada adiantaria, isto é, seria ineficaz. De início, cumpre consignar que é 

possível o controle jurisdicional sobre atos administrativos, inclusive no 

que tange ao mérito do ato, desde que estejam presentes motivos 

suficientemente fortes e que infirmem a conclusão obtida pelo agente 

administrativo. Perfilhamos o entendimento de que é necessário ampliar-se 

a possibilidade de controle jurisdicional sobre o ato administrativo, como 

forma de conter eventuais ações arbitrárias do Poder Público, ainda que 

estejam sob o rótulo de atos discricionários. Isso porque, embora 

discricionário, o ato administrativo não pode esconder eventual ilegalidade 

ou abuso de poder. Por isso, considera-se possível o controle jurisdicional 

sobre todos os elementos essenciais do ato administrativo (competência, 

finalidade, forma, motivo e objeto), à luz dos princípios que informam a 

atuação da Administração Pública, notadamente os previstos no artigo 37 

da Constituição da República (legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência). Portanto, é possível ao Judiciário exercer o 

controle da realidade (existência e suficiência) e razoabilidade 

(adequação, compatibilidade e proporcionalidade) dos motivos do ato 

administrativo, ou seja, dos seus pressupostos de fato e de direito. Para 

que haja devida e acertada incursão no mérito administrativo, a fim de 

examinar a estrita conveniência e oportunidade da conduta administrativa, 

é necessário que a ilegalidade esteja demonstrada com realce, o que em 

juízo de cognição sumária não restou demonstrado. Na situação em 

comento, a reclamante informa que a reclamada agiu com ilegalidade na 

medida em que está efetuando desconto previdenciário na totalidade da 

sua remuneração, ao passo que os descontos deveriam ser efetuados 

apenas no tocante ao vencimento do cargo efetivo e não sobre a 

gratificação. No entanto, apesar do entendimento jurisprudencial no 

sentido de que não deve incidir descontos sobre a vantagem não 

incorporável ao vencimento para o cálculo de aposentadoria, não há nada 

nos autos indicando que esses valores não integrarão os cálculos da 

aposentadoria da reclamante. O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a 

tese em debate, assim decidiu: MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR 

PÚBLICO EFETIVO - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - BASE DE 

CÁLCULO - CARGO EFETIVO - FUNÇÃO COMISSIONADA - NÃO 

INCIDÊNCIA - ARTIGO 2º, INCISO I, DA LEI COMPLEMENTAR 202/2004 - 

INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO FEDERAL - ARTIGO 40, 

PARÁGRAFOS 2º E 3º - BASE DE CÁLCULO - REMUNERAÇÃO TOTAL 

CORRESPONDENTE À UTILIZADA PARA O CÁLCULO DA 

APOSENTADORIA - ORDEM CONCEDIDA. A Lei Complementar nº 202 de 

28 de dezembro de 2004, que determina o desconto do percentual de 11% 

(onze por cento) sobre a remuneração total dos servidores civis e 

militares em atividade, deve ser interpretado conforme a Constituição 

Federal, parágrafos 2º e 3º, do artigo 40, impondo-se que a expressão 

remuneração total seja interpretada como à utilizada para o cálculo da 

aposentadoria. “Servidor público: contribuição previdenciária: não 

incidência sobre a vantagem não incorporável ao vencimento para o 

cálculo dos proventos de aposentadoria, relativa ao exercício de função 

ou cargo comissionados (CF, artigos 40, § 12, c/c o artigo 201, § 11, e 

artigo 195, § 5º; L. 9.527, de 10.12.97).” (STF, RE 463348, Relator(a): Min. 

SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 14/02/2006, DJ 

07-04-2006 PP-00037 EMENT VOL-02228-09 PP-01756 RTJ VOL-00201-01 

PP-00373 LEXSTF v. 28, n. 329, 2006, p. 284-288). “A jurisprudência do 

STJ é no sentido de que não incide contribuição previdenciária sobre 

parcela percebida em decorrência do exercício de cargo em comissão ou 

de função de confiança. 5. Agravo Regimental não provido.” (STJ, AgRg 

no Ag 1394751/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 07/06/2011, DJe 10/06/2011) (sic) (MS 111830/2011, DES. RUI 

RAMOS RIBEIRO, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 08/03/2012, Publicado no 

DJE 30/03/2012) No caso em tela, não há nada nos autos comprovando 

que os valores recebidos a título de gratificação não serão incorporados 

no vencimento da reclamante quando de sua aposentação. Essa 

constatação será possível, muito provavelmente, após a regular formação 

do contraditório, não nesta sede, em juízo de cognição superficial. 

Ademais, não fosse o bastante, incide também a norma impeditiva 

emanada do §3º, do art. 300 do CPC, visto que, caso venha a ser deferida 

a medida postulada pelo reclamante, o perigo da irreversibilidade do 

provimento antecipatório é latente no caso em comento, já que conforme 

mencionado acima não há comprovação segura de ilegalidade praticada 

pela reclamada. Portanto, analisadas as alegações apresentadas, 

conclui-se que não subsistem os requisitos ensejadores da concessão da 

tutela antecipada, pela insuficiência das provas apresentadas até este 

momento e, consequentemente, pela inexistência do fumus boni iuris e, 

principalmente, do periculum in mora, além da presença do requisito 
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negativo consistente no perigo de irreversibilidade do provimento. Com 

estas razões, ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, INDEFIRO a 

tutela de urgência pretendida. Recebo a petição inicial eis que preenchidos 

os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil de 2015. Não 

obstante discipline a Lei nº 12.153/2009 (art. 7º) que, os entes públicos 

legitimados a figurar no polo passivo de demandas que tenham trâmite no 

Juizado Especial da Fazenda Pública, devem ser citados para 

comparecimento à audiência de conciliação, é fato que os representantes 

da Fazenda Pública raramente comparecem ao referido ato. A adoção do 

referido procedimento (que remete ao que está previsto na Lei nº 

9.099/95), portanto, com a realização de um ato processual inútil e 

desnecessário, não preservaria a celeridade que deve permear 

procedimentos da espécie; ao contrário, apenas oneraria as partes e 

atravancaria demasiadamente a marcha procedimental. Considerando a 

forte orientação doutrinária e jurisprudencial no sentido de admitir-se a 

aplicação subsidiária do CPC ao microssistema dos Juizados Especiais, 

bem como tendo em vista que restarão preservados os princípios 

descritos no art. 2º da Lei nº 9.099/95, hei por bem determinar, 

especificamente no que tange à citação e prazo para resposta do 

reclamado, que seja observado o disposto no art. 335 do CPC de 2015. 

Assim, cite-se a parte reclamada pessoalmente (art. 6º da Lei nº 

12.153/2009, c.c. art. 247, III, do CPC de 2015), para, querendo, 

apresentar resposta ao pedido inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

observado o disposto no art. 7º da Lei nº 12.153/2009 (não haverá prazo 

diferenciado para a prática de qualquer ato processual, inclusive 

apresentação de resposta ou interposição de recurso). Com a 

apresentação da resposta ou o decurso do prazo, certifique-se e 

intime-se o reclamante para manifestação, em 05 (cinco) dias. Após, 

tornem os autos conclusos para designação de audiência de instrução ou 

julgamento antecipado da lide. O advogado que estiver patrocinando os 

interesses de qualquer das partes deverá ele próprio providenciar a 

habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade “Solicitar 

Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 03/TP-TJMT, de 

12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já determino que a 

Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do referido dispositivo. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 13 de março de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001009-31.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO CAIRISSON CAVALCANTE DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT0015154A-O 

(ADVOGADO(A))

JAQUELINE PERES LESSI OAB - MT0015343A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REU)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. A reclamante acima nominada ajuizou ação declaratória de 

inexistência de relação jurídica c/c pedido de danos morais e pedido liminar 

para que seja determinada a exclusão do seu nome do cadastro de 

inadimplentes, alegando que nunca contratou com a empresa reclamada. 

DECIDO. Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, verifica-se 

que são requisitos imprescindíveis à concessão da medida almejada pelo 

reclamante, o pedido, a demonstração da probabilidade de êxito na 

demanda e o fundado receio de dano. Não obstante, faz-se necessário 

também a análise quanto à possibilidade de reversão da medida 

eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a 

adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a análise feita em 

sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma violada, ou 

passível de violação, juntamente com a análise das provas existentes, que 

não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no provimento 

jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do direito caso 

haja um retardar no provimento jurisdicional. Em juízo de rasa cognição, 

verifico a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência. 

A plausibilidade jurídica do pedido se consubstancia na provável 

declaração de inexistência de débito e o indevido lançamento do nome do 

reclamante nos órgãos de proteção ao crédito. Não se pode olvidar que o 

lançamento do nome do requerente no banco de dados de serviços de 

restrição de crédito como o SERASA, SPC, CADIN e outros, tem sido 

objeto de restrição no campo da jurisprudência, como se vê, por exemplo, 

no julgamento do Agravo de Instrumento nº 187195-MT, Rel. Min. CARLOS 

ALBERTO MENEZES DIREITO, publicado no DJU de 04.08.98, pág. 77. Em 

casos desta natureza, quando na maioria das vezes a atitude do credor 

se mostra precipitada, as consequências em detrimento do consumidor ou 

devedor são importantes e por vezes irreparáveis, com abalo no seu 

crédito, nas suas relações comerciais e bancárias, além de reflexos 

negativos na sua honra ou boa fama. Por outro lado, já se decidiu, que, em 

casos de discussão judicial do débito, o credor está impedido de lançar o 

nome dos devedores no banco de dados de serviços de restrição de 

crédito. O periculum in mora evidencia-se pelo fato de a inclusão do nome 

nos órgãos de proteção ao crédito gerar abalo de crédito, daí resultando, 

na maioria das vezes, prejuízos relevantes e que devem ser evitados. 

Presente, pois, o fundado receio de dano de difícil reparação. Como 

consequência, advém a necessidade da concessão da tutela de urgência 

neste tocante, pois fosse a tutela concedida tão-somente ao final, de nada 

adiantaria, isto é, seria ineficaz. O fumus boni iuris está configurado pela 

alta probabilidade de declaração de inexistência de débito e o indevido 

lançamento do nome da reclamante nos cadastros dos órgãos de 

proteção ao crédito, e o periculum in mora, vez que o citado registro pode 

causar prejuízos ao reclamante e, caso não seja excluído seu nome dos 

citados serviços de restrição de crédito, certamente causará outros 

prejuízos de difícil reparação. O reclamante alega que nunca efetuou 

qualquer negociação com a empresa reclamada e que, em razão disso, a 

inclusão do seu nome nos cadastros dos serviços de proteção ao crédito 

foi indevida. A alegação do reclamante soa verossímil, diante da inversão 

do ônus da prova, decorrente da aplicação da regra do art. 6º, VIII, do 

CDC, já que seria impossível impor-lhe a produção de prova de fato 

negativo. Assim, a prova da existência da negociação e da pendência do 

débito deverá, se for o caso, ser produzida pela empresa reclamada. Essa 

conclusão se reforça levando em consideração o grande número de 

inscrições indevidas efetivadas pelas empresas fornecedoras de 

produtos ou prestadoras de serviços, na maioria das vezes decorrente de 

falhas em seus sistemas operacionais ou da utilização indevida dos 

documentos pessoais da vítima por terceiros de má-fé. Outrossim, se no 

julgamento do pedido ficar constatada a existência e validade da 

negociação bem como a pendência do pagamento, a presente decisão 

poderá perfeitamente ser revogada, tornando a inscrição a produzir 

efeitos. Portanto, analisadas as alegações apresentadas, aliadas aos 

documentos atrelados à inicial, conclui-se que subsistem os requisitos 

ensejadores da concessão da tutela de urgência antecipada, pela 

suficiência das provas apresentadas até este momento e, por 

consequência, pela demonstração da probabilidade do direito. Diante disto, 

reconheço a probabilidade de êxito na demanda, tendo em vista a alta 

probabilidade de ser reconhecida a inexistência de débito e a consequente 

ausência do inadimplemento por parte do reclamante, o fato de a prova até 

este momento produzida não ser equívoca, bem como o fundado receio de 

dano de difícil reparação nos potenciais prejuízos que o bloqueio de 

crédito pode gerar. Por fim, verifico ausência de perigo de irreversibilidade 

da medida, uma vez que a qualquer tempo (CPC, art. 296) e até por 

ocasião do julgamento final, poderá perfeitamente ser revogada esta 

decisão, tornando a inscrição nos serviços de proteção ao crédito a 

produzir seus regulares efeitos, sem qualquer prejuízo à empresa 

reclamada. Com essas razões, presentes os requisitos do art. 300, do 

CPC, antecipando um dos efeitos da sentença final, DEFIRO a tutela de 

urgência antecipada a fim de determinar seja excluído o nome do 

reclamante dos registros de banco de dados de proteção ao crédito (SPC, 

SERASA, entre outros), com relação aos débitos objeto da presente 

demanda, lançados pela empresa reclamada. Oficie-se para exclusão. 

Recebo a petição inicial, tendo em vista que estão preenchidos os 

requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil de 2015. Designe-se 

audiência de conciliação. Cite-se a parte promovida preferencialmente por 

correspondência com aviso de recepção, intimando-a também para 

comparecimento à audiência de conciliação. A correspondência ou 

contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, 

desde que identificado o seu recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na 

correspondência/mandado de citação/intimação deverá constar a 

advertência de que o não comparecimento da parte promovida na 

audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem 

como que o prazo de 15 (quinze) dias para a oferta de resposta fluirá a 
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partir da audiência de conciliação, caso não haja composição amigável no 

referido ato e as partes dispensem a produção de provas em audiência de 

instrução e julgamento. Caso as partes manifestem o desejo de produzir 

provas em audiência de instrução, o prazo fatal para a oferta de resposta 

escrita ou oral será a data da audiência de instrução e julgamento. 

Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), consignando no mandado que o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo 

sem resolução do mérito e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas processuais. O 

advogado que estiver patrocinando os interesses de qualquer das partes 

deverá ele próprio providenciar a habilitação no sistema PJe, através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da 

Resolução nº 03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando 

necessário, desde já determino que a Secretaria providencie a intimação 

prevista no § 1º do referido dispositivo. Em razão da conexão entre as 

causas, determino o apensamento dos Processos nº . Intimem-se. 

Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 13 de março de 2020. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001120-49.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONIDIO DE SOUZA LOBO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marco Antonio de Mello OAB - MT13188-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAZUTOCHI SHINKAI (REQUERIDO)

JOISA FERREIRA SANTANA FUMERO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Cuida-se de reclamação aforada no âmbito deste Juizado 

Especial Cível, onde a parte reclamante persegue a rescisão do contrato 

destacado na petição inicial, bem como a condenação da reclamada ao 

pagamento da multa penal pactuada no contrato e indenização por danos 

patrimoniais e extrapatrimoniais. De início, necessário tecer algumas 

considerações acerca do valor atribuído à causa pelo reclamante, que não 

obedeceu o disposto no art. 292, II e VI, do CPC e Enunciado nº 39 do 

FONAJE. Com efeito, conforme disciplina o art. 292, II, do CPC, o valor da 

causa quando se pretende o cumprimento de ato jurídico, deve 

corresponder ao valor do ato a ser praticado, que coincide com o proveito 

econômico pretendido. No caso dos autos, na hipótese de procedência da 

pretensão inicial, ocorrerá o aperfeiçoamento e a completa transferência 

do veículo ao reclamante, quem tem o valor estimado em R$ 105.000,00, 

nos termos do pacto havido entre as partes. Assim, o proveito econômico 

pretendido, apenas no que tange à transferência de titularidade do veículo, 

corresponde à valor integral do bem objeto do contrato. Não bastasse, 

além do valor do contrato ser, por si só, superior ao teto estabelecido no 

art. 3º, I, do CPC, o reclamante cumulou pedido de ressarcimento de 

danos, estimando-os em R$ 28.990,00. Somando-se os pedidos, conforme 

a regra do art. 292, VI, do CPC, verifica-se que o valor da causa resulta 

em R$ 133.990, superando em muito o limite legal mencionado. Neste caso 

concreto, o reclamante atribuiu o valor da causa tendo em consideração 

unicamente os pedidos de condenação no pagamento da multa contratual 

e indenização por danos materiais e morais, violando claramente o 

disposto no art. 292, VI, do CPC; e sequer justificou o motivo pelo qual 

deixou de atribuir valor ao pedido cominatório. A jurisprudência é pacífica 

no sentido de que o valor da causa, em situações semelhantes à em 

discussão, deve corresponder ao valor do pacto: PROCESSUAL CIVIL. 

IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. COMPRA E VENDA. ENTREGA. DIFERENÇA DE 

METRAGEM. ABATIMENTO DE PREÇO. DISCUSSÃO DE CLÁUSULAS 

CONTRATUAIS. VALOR DA CAUSA EQUIVALENTE AO DO CONTRATO. 

EXORBITAÇÃO DO VALOR DE ALÇADA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO 

ESPECIAL. EXTINÇÃO. 1. Estando a causa de pedir enliçada ao argumento 

de que a área do imóvel vendido é inferior à prometida e, por conseguinte, 

em tendo sido a venda efetivada com a cláusula ad mensuram, ao 

adquirente é resguardado o abatimento no preço correspondente à 

diferença havida. A aferição do vício reclama o revolvimento dos 

instrumentos celebrados e a apuração da eficácia e validade do 

estampado no contrato de compra e venda entabulado. 2. Envolvendo a 

ação a aferição da validade e cumprimento do contrato por derradeiro 

entabulado – compra e venda – e derivando da cláusula que estampa o 

próprio negócio que regra e sua eficácia, o valor da causa deve 

corresponder ao valor do próprio contrato, por refletir com maior exatidão 

a expressão pecuniária do direito debatido e guardar conformação com o 

estabelecido pelo artigo 259, inciso v, do Código de Processo Civil, não se 

conformando com o apregoado por este dispositivo o argumento de que o 

valor atribuído à lide deve restringir-se à diferença de preço reclamada 

pelo adquirente. 3. Extrapolando o valor da causa o limite da alçada fixado 

pelo artigo 3º, inciso i, da Lei dos Juizados Especiais (Lei nº 9.099/95), 

resta inviabilizada sua qualificação como ação de menor complexidade, 

inviabilizando seu processamento e julgamento perante o Juizado Especial 

Cível, devendo-lhe ser colocado termo, sem o exame do mérito (LJE, art. 

51, II), resguardando-se à parte autora as vias ordinárias para 

equacionamento do conflito de interesses em que se vira inserida. 4. 

Refutada a pretensão reformatória que veiculara, qualificando-se como 

vencido, sujeita-se o apelante ao pagamento das custas processuais, 

restando absolvido da obrigação de custear honorários advocatícios se a 

relação processual ainda não se aperfeiçoara. 5. Recurso conhecido e 

improvido, legitimando a lavratura do acórdão nos moldes autorizados pelo 

artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Unânime. (TJDFT – 1ª Turma Recursal dos 

Juizados Cíveis e Criminais do DF, ACJ 20050111176105, relator TEÓFILO 

CAETANO, j. 22.08.2006) Impugnação ao valor da causa. Ação de 

condenação em obrigação de fazer consistente na outorga de escritura 

de imóveis. Inteligência do artigo 259, inciso V, do Código de Processo 

Civil. Valor que deve corresponder ao montante respectivo da avença. 

Precedentes do STJ e deste Eg. TJSP. Recurso desprovido. (TJSP – 7ª 

Câmara de Direito Privado. AI 2036773-25.2014.8.26.0000, Relator: Mary 

Grün, j. 16.04.2014) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. 

REJEIÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PAGAMENTO 

INTEGRAL DO PREÇO PELOS PROMITENTES-COMPRADORES. 

COMPROVAÇÃO. OUTORGA DA ESCRITURA DEFINITIVA. ART. 1.418, cc. 

CABIMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. 

VALOR DA CAUSA. ART. 85, § 2º, CPC. RECURSO IMPROVIDO. 1. 

Apelação contra sentença que julgou procedente o pedido autoral, para 

condenar o réu na obrigação de fazer consistente na outorga de escritura 

definitiva de compra e venda do imóvel objeto da lide. 2. Sentença ultra 

petita é a que excede a pretensão exordial, isto é, dá mais do que foi 

pedido. 2.1. Na hipótese, ao se fazer detida análise da fundamentação 

desenvolvida na sentença, não se constata a existência do vício alegado, 

tendo o juiz observado os limites objetivos da demanda. 2.2. Preliminar 

rejeitada. 3. Nos termos do art. 1.418 do CC, o promitente comprador, 

titular de direito real, pode exigir do promitente vendedor, ou de terceiros, a 

quem os direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de 

compra e venda, conforme o disposto no instrumento preliminar; e, se 

houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel. 3.1. No caso, 

diante dos elementos de prova produzidos nos autos, conclui-se que os 

promitentes-compradores adimpliram o preço integral do negócio. Dessa 

maneira, deve ser mantida a sentença apelada quando impõe ao apelante 

a obrigação de outorgar a escritura definitiva do imóvel. 4. Consoante o 

art. 85, § 2º, do CPC, a verba honorária será fixada entre o mínimo de dez 

por cento e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do 

proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o 

valor atualizado da causa. 4.1. Na hipótese em tela, conforme consta da 

petição inicial, é certo que foi devidamente atribuído valor à causa, 

correspondente ao preço do negócio. Nota-se que tal valor, em nenhum 

momento, foi impugnado pela parte adversa. Nesse diapasão, o juiz, 

seguindo corretamente o regramento sobre a matéria, arbitrou os 

honorários no percentual mínio de dez por cento sobre o valor da causa, 

não havendo que falar em modificação da sentença nesse particular. 5. 

Apelação improvida. (TJDFT – 2ª Turma Cível. Processo nº 

0031272-81.2016.8.07.0001, Rel. João Egmont, j. 18.04.2018). Não fosse o 

suficiente, verifica-se que a reclamada JOISA, por ocasião da 

apresentação da contestação, com fundamento no art. 31 da Lei nº 

9.099/1995, formula pedido contraposto cujo proveito econômico total 

coincide com o valor acima mencionado. Por essa razão, também por esse 

aspecto, considerando a conexão entre os conflitos, ambos devem ser 

julgados conjuntamente, pelo Juízo competente. Assim sendo, tendo em 

vista que o valor da causa supera o limite previsto no art. 3º, I, da Lei 

9.99/95, falece o Juizado Especial Cível de competência para 

processamento e conhecimento dos pedidos. Por fim, ao contrário do que 

sustenta a reclamada, não há lugar para a redistribuição do feito, que 
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desafia pronta extinção, diante do que estabelece textualmente o art. 51, II, 

da Lei nº 9.099/1995. Ante o exposto, julgo extinto o presente feito, sem 

resolução de mérito, com fulcro no art. 51, II, da Lei nº 9.099/95, 

determinando seu consequente arquivamento. Sem custas, diante do que 

estabelece o art. 54, da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 13 de março de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000852-29.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GLACI APARECIDA VIGILATO AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO DUTRA OAB - MT0004470A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VRG LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Processo nº 

1000852-29.2018.8.11.0055 Reclamante: GLACI APARECIDA VIGILATO 

AZEVEDO Reclamante: LUANA APARECIDA VIGILATO AZEVEDO 

Reclamada: VRG LINHAS AÉREAS S/A SENTENÇA Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO Inicialmente é importante 

explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 

9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial de Tangará da Serra/MT. 

Tendo em vista que a Reclamante LUANA APARECIDA VIGILATO 

AZEVEDO é menor incapaz, conforme consta da inicial e documentos 

anexos, é imperioso reconhecer que, na forma do artigo 51, inciso IV, c/c 

artigo 8º, ambos da Lei 9099/95, não é possível o prosseguimento do feito 

segundo o rito dos Juizados Especiais. “Art. 8º Não poderão ser partes, 

no processo instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas 

jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida 

e o insolvente civil.” “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: IV - quando sobrevier qualquer dos impedimentos 

previstos no art. 8º desta Lei;” Prevê o artigo 4º do Código Civil: Art. 4º 

São incapazes, relativamente a certos atos ou à maneira de os exercer: 

(Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência) I - os maiores de 

dezesseis e menores de dezoito anos; Isto posto, JULGO EXTINTO o 

processo sem exame de mérito, com base no art. 485, VI, do Código de 

Processo Civil, c/c art. 8º, “caput”, da Lei 9.099/95 face a Segunda 

Reclamante, prosseguindo-se o feito face a Primeira Reclamante. Cabível o 

julgamento antecipado da lide com as provas entranhadas no processo, 

não se vislumbrando necessidade da produção de prova oral. Passo ao 

exame do mérito. Alega a Reclamante que logo que soube da convocação 

de sua filha para ser uma das atletas da seleção brasileira de Karatê que 

representaria o Brasil em Toronto, no Canadá, adquiriu passagens aéreas 

e documentação necessária, cujos bilhetes possuíam itinerário que saia de 

Cuiabá-MT em 23/09/2017 às 11:23h com destino a Guarulhos-SP, local em 

que todos os atletas e comissão se encontrariam, cujo horário permitiria o 

check in com uma hora de antecedência. Argumenta que foram impedidas 

de embarcar por não portarem passaporte, o qual estava com o 

Coordenador da Seleção Brasileira de Karatê em São Paulo, e mesmo 

diante de várias tentativas não foi permitido o embarque. Posteriormente, a 

Reclamada ofertou o embarque desde que a Reclamante desembolsasse o 

valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) por passagem, o que, 

argumentando não ter outra saída quitou, embarcando no mesmo voo 

originalmente adquirido. Em decorrência dos fatos requer restituição do 

valor pago no montante de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) e 

indenização por danos morais. A Reclamada, em sua defesa, alega que os 

fatos decorrem de ausência de documentação adequada para o 

embarque, o que excluir a responsabilidade quanto aos fatos narrados, 

tratando-se de culpa exclusiva da Reclamante. Argumenta ainda que as 

orientações da documentação necessária para embarque em eventuais 

voos operados por outras companhias aéreas constam expressamente 

em sua página eletrônica. Em razão de se tratar de relação de consumo, 

aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, 

com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Assim, 

incumbe à Reclamada provar a veracidade de suas alegações na 

qualidade de fornecedora de serviço, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos 

termos do art. 373, II do NCPC. Analisando o processo e os documentos a 

ele acostados verifica-se que é incontroverso que a Reclamante não 

estava de posse do passaporte quando do embarque no voo inicial, bem 

como que haveria conexão em Guarulhos-SP e o check in do voo 

internacional se daria somente naquela localidade. Diante do exposto, com 

base no conjunto probatório produzido, entendo que houve falha na 

prestação de serviço da Reclamada que não diligenciou para solucionar a 

questão, como também causou prejuízos de cunho material à Reclamante 

sem qualquer necessidade, pelo que embarcou no mesmo voo adquirido 

inicialmente. Logo, não há justificativa para que a Reclamante adquirisse 

novos bilhetes. Dessa forma, evidenciado o ato ilícito praticado pela 

Reclamada, é seu dever restituir a quantia despendida pela autora na 

aquisição da novas passagens. Além disso, a situação emanada do 

processo configura, à toda evidência, desconsideração para com a 

pessoa do consumidor, retirando-o do seu equilíbrio psíquico, 

especialmente tratando-se de uma viagem cujo objetivo era representar o 

país em um evento internacional, o que, por certo, é fato suficiente a 

embasar a condenação por danos morais. Trata-se, no caso, de relação 

de consumo, da qual restou caracterizado o defeito do serviço e o dano 

moral decorrente desse defeito, cuidando-se, portanto, de 

responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse 

serviço defeituoso. Pela teoria do risco do empreendimento, todo aquele 

que se disponha a exercer alguma atividade no campo de fornecimento de 

serviços, tem o dever de responder pelos fatos resultantes do 

empreendimento, independentemente de culpa. A responsabilidade 

decorre do simples fato de dispor-se alguém a executar determinados 

serviços e o defeito do serviço é um dos pressupostos da 

responsabilidade por danos nas relações de consumo, inclusive o dano 

moral. Destarte, tenho que a situação vivenciada pela Reclamante 

decorrente do descaso, gerou desconforto, aflição e transtornos a que 

fora submetido por culpa da empresa Reclamada, SENDO, SEM SOMBRA 

DE DÚVIDA, PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO. Neste sentido: Ementa: 

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR 

DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. 

VIAGEM À LIMA/PERU. PAÍS ASSOCIADO AO MERCOSUL. AUTOR QUE 

NÃO PODE EMBARCAR POR NÃO PORTAR PASSAPORTE, EIS QUE O 

VOO TERIA CONEXÃO EM PAÍS NÃO INTEGRANTE OU ASSOCIADO. 

INFORMAÇÃO NO SITE DA RÉ QUE INDICAVA A NÃO OBRIGATORIEDADE 

DO REFERIDO DOCUMENTO, SEM RESSALVAS ÀS CONEXÕES. FALHA 

NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COMPRA DE NOVA PASSAGEM AÉREA. 

PREJUÍZOS ENFRENTADOS PELO AUTOR QUE MERECEM SER 

RESSARCIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS NO CASO EM TELA. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$ 3.000,00, QUE NÃO 

COMPORTA REDUÇÃO, POIS DE ACORDO COM OS PARÂMETROS 

UTILIZADOS POR ESTAS TURMAS RECURSAIS EM CASOS ANÁLOGOS. 

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.(Recurso Cível, Nº 

71008800740, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em: 25-10-2019). Ante 

o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos para: CONDENAR a 

Reclamada a restituir a Reclamante os valores pagos pela nova passagem 

no montante de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), valor este que 

deverá ser devidamente corrigido pelo INPC/IBGE e acrescido de juros de 

1% a.m. a partir da data do respectivo desembolso. CONDENAR a 

Reclamada a indenizar a Reclamante pelos danos morais sofridos, no 

valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), valor este que deverá ser acrescido 

de correção monetária pelo INPC/IBGE desta decisão e juros de 1% a.m. a 

contar da citação. Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em 

consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. SUBMETO o presente 

PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos 

no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Amanda Noleto Rocha do Nascimento 

Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou 
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segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e 

julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para 

apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. 

Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios 

da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. 

[2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Processo nº 

1000044-87.2019.8.11.0055 Reclamante: PATRICIA CARLA MAGGI 

Reclamante: B.E.M. Reclamada: COMPANHIA PANAMENA DE AVIACION 

S/A Reclamada: GOL LINHAS AÉREAS S/A SENTENÇA Dispensado o 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO Inicialmente é 

importante explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo 

previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da 

simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo (mero 

auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial de Tangará da Serra/MT. Tendo em vista que o Reclamante B. E. 

M. é menor incapaz, conforme consta da inicial e documentos anexos, é 

imperioso reconhecer que, na forma do artigo 51, inciso IV, c/c artigo 8º, 

ambos da Lei 9099/95, não é possível o prosseguimento do feito segundo 

o rito dos Juizados Especiais. “Art. 8º Não poderão ser partes, no 

processo instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas 

de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o 

insolvente civil.” “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: IV - quando sobrevier qualquer dos impedimentos 

previstos no art. 8º desta Lei;” Isto posto, JULGO EXTINTO o processo 

sem exame de mérito face ao Segundo Reclamante, com base no art. 485, 

VI, do Código de Processo Civil, c/c art. 8º, “caput”, da Lei 9.099/95 face 

ao Segundo Reclamante, prosseguindo-se o feito face a Primeira 

Reclamante. Cabível o julgamento antecipado da lide com as provas 

entranhadas no processo, não se vislumbrando necessidade da produção 

de prova oral. Passo ao exame do mérito. Alega a Reclamante que adquiriu 

passagens aéreas para viajar com o irmão, menor, para Orlando-Flórida. 

No entanto, foram obstados de realizar o check in no aeroporto de Cuiabá 

porquanto somente poderia viajar mediante apresentação de autorização 

dos genitores, todavia, a Reclamante tentou esclarecer que a autorização 

constava no próprio passaporte, porém as Reclamadas insistiram na 

autorização autônoma, pelo que não puderam embarcar e adquiriram voo 

de outra companhia aérea. Diante dos fatos requer indenização por dano 

material e moral. A Primeira Reclamada, em defesa, alega que a negativa 

de embarque ocorreu por culpa exclusiva da Reclamante, pelo que para 

viajar desacompanhado deveria ter sido contratado serviço próprio da 

empresa, o que não ocorreu, inexistindo dever de indenizar. A Segunda 

Reclamada, em sua defesa, alega que a Reclamante e o irmão não 

possuíam todos os documentos necessários para o embarque. 

Argumentou que seguiu o procedimento importo pela Polícia Federal, razão 

pela qual não podem ser responsabilizadas por não terem sido atendidas 

as exigências legais. Argumenta ainda que as orientações da 

documentação necessária para embarque constam expressamente em 

sua página eletrônica. Inicialmente, importante ressaltar que o Supremo 

Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Representativo de 

Controvérsia nº 636.331 definiu a prevalência das Convenções de 

Varsóvia e Montreal sobre o Código de Defesa do Consumidor apenas nas 

ações propostas por passageiros em face das companhias aéreas, no 

transporte internacional, que tratem sobre indenização em razão de 

extravio de bagagem. Vale dizer, não houve qualquer limitação quanto ao 

dano moral oriundo de outras práticas, assim, na hipótese dos autos, não 

há se falar em limitação. In casu, aplica-se as regras consumeristas, bem 

como aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do 

CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. No 

mérito, as companhias aéreas limitam-se a sustentar a responsabilidade 

exclusiva da autora como responsável em relação à documentação 

necessária à viagem, todavia, este argumento não se sustenta. Com 

efeito, ao regulamentar as viagens de menores de idade ao exterior o 

Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução nº131 de 2011, que em 

seu artigo 13, dispõe: “Art. 13. O Ministério das Relações Exteriores e a 

Polícia Federal poderão instituir procedimentos, conforme as normas desta 

resolução, para que pais ou responsáveis autorizem viagens de crianças 

e adolescentes ao exterior quando do requerimento da expedição de 

passaporte, para que deste conste a autorização. A referida 

regulamentação não foi alvo de qualquer arguição de inconstitucionalidade 

e, de forma alguma, viola o artigo 84, do Estatuto da Criança e do 

Adolescente. Desse modo, considerando que o passaporte do irmão da 

autora já continha a expressa autorização dos genitores para que 

pudesse viajar desacompanho dos pais ou com apenas um deles, a 

exigência imposta pela ré fora desmedida. À luz dos autos, se não pesava 

qualquer suspeita quanto à autenticidade do documento a ensejar maior 

cautela, a autorização constante no documento era suficiente à realização 

da viagem. Dessa forma, evidenciado o ato ilícito praticado pela 

Reclamada, é seu dever restituir a quantia despendida pela autora na 

aquisição da novas passagens e demais gastos atinentes ao ocorrido. O 

Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor responde, 

independentemente, de culpa pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por vícios relativos aos serviços prestados. A 

responsabilidade objetiva vem estabelecida no Código do Consumidor, em 

razão da teoria do risco do negócio, que segundo dispõe Sérgio Cavalieri 

Filho, decorre do exercício da atividade: “Pela teoria do risco do 

empreendimento, todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade 

no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios 

ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente da culpa. 

Este dever é imanente ao dever de obediência às normas técnicas e de 

segurança, bem como aos critérios de lealdade, quer perante os bens e 

serviços ofertados, quer perante os destinatários dessas ofertas. A 

responsabilidade decorre do simples fatos de dispor-se alguém a realizar 

atividade de produzir, estocar, distribuir e comercializar produtos ou 

executar determinados serviços. O fornecedor passa a ser o garante dos 

produtos e serviços que oferece no mercado de consumo, respondendo 

pela qualidade e segurança dos mesmos.” (Cavalieri Filho, Sergio 

Programa de responsabilidade civil / Sergio Cavalieri Filho. 11. Ed. São 

Paulo : Atlas, 2014 p.544). Desse modo, o legislador considerando os 

riscos da atividade, nos termos do §3º, do artigo 14, do CDC, apontou 

como excludente da responsabilidade do fornecedor, tão somente, a 

prova no sentido de que o defeito na prestação de serviço não existiu, 

houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Na hipótese, 

irretorquível a falha na prestação dos serviços oferecidos pela recorrente. 

No tocante ao dano moral, não há dúvida quanto à ocorrência, haja vista 
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houve impedimento de embarque, precisou adquirir novas passagens e 

ainda desembolsar valores não previstos. Assim, irretorquível a sensação 

de angústia e frustração, que ultrapassam o mero dissabor, configurando 

efetivo dano de natureza moral, que deve ser indenizado. Quanto ao 

montante indenizatório, cediço que, à míngua de critérios objetivos para a 

fixação de indenização por dano moral, cabível ao magistrado valer-se de 

apreciação equitativa, levando em conta a extensão do dano, o grau de 

culpabilidade do ofensor e a situação econômica das partes, de modo a 

reparar o abalo sofrido, bem como, inibir a repetição da conduta. Ademais, 

inafastável a cautela de evitar “o arbitramento que importe em uma 

indenização irrisória, de pouco significado para o ofendido, nem uma 

indenização excessiva, de gravame demasiado ao ofensor” (STJ, AgRg 

no REsp nº 38.21 SC, Terceira Turma, Min. Sidnei Beneti, j. 06/08/2013). 

Além disso, a situação emanada do processo configura, à toda evidência, 

desconsideração para com a pessoa do consumidor, retirando-o do seu 

equilíbrio psíquico, especialmente tratando-se de uma viagem que 

proporcionaria ao irmão uma experiência ímpar, e, por óbvio, a frustração 

alcança a irmã/Reclamante, que não pôde embarcar sem o irmão, o que, 

por certo, é fato suficiente a embasar a condenação por danos morais. 

Trata-se, no caso, de relação de consumo, da qual restou caracterizado o 

defeito do serviço e o dano moral decorrente desse defeito, cuidando-se, 

portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor 

por esse serviço defeituoso. Destarte, tenho que a situação vivenciada 

pela Reclamante decorrente do descaso, gerou desconforto, aflição e 

transtornos a que fora submetido por culpa da empresa Reclamada, 

SENDO, SEM SOMBRA DE DÚVIDA, PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO. Neste 

sentido: APELAÇÃO – Ação indenizatória - Transporte aéreo internacional 

– Autora impedida de realizar o check-in – Pedido procedente para 

condenar a ré ao pagamento do montante de R$ 10.000,00, a título de 

dano - Pleito de reforma – Impossibilidade – Autora, menor de idade, 

acompanhada do tio e com autorização dos genitores para viajar 

desacompanhada – Autorização contida no passaporte, nos termos da 

Resolução nº 131/2011, do Conselho Nacional de Justiça – Falha na 

prestação do serviço – Dano moral - Inquestionável a frustração 

decorrente do incidente, que ultrapassa o mero dissabor – Menor de idade 

que não pôde retornar para sua residência – Voo remarcado com mais de 

um mês de atraso da data originária - Quantum indenizatório – Montante 

que não comporta redução – – Apreciação equitativa, levando-se em 

conta a extensão do dano, o grau de culpabilidade do ofensor e a situação 

econômica das partes, de modo a reparar o abalo sofrido, bem como, inibir 

a repetição da conduta – Circunstâncias fáticas, que, in casu, não 

autorizam a redução da verba indenizatória – Precedentes desta C. 

Câmara – Recurso improvido. Dispositivo: negaram provimento ao recurso. 

(TJSP; Apelação Cível 1095353-17.2018.8.26.0100; Relator (a): Claudia 

Grieco Tabosa Pessoa; Órgão Julgador: 19ª Câmara de Direito Privado; 

Foro Central Cível - 32ª Vara Cível; Data do Julgamento: 02/07/2019; Data 

de Registro: 02/07/2019). Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, 

do Novo Código de Processo Civil, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA 

dos pedidos para SOLIDARIAMENTE: CONDENAR as Reclamadas a 

restituírem a Reclamante os valores pagos pela nova passagem no 

montante de R$ 12.875,88 (doze mil, oitocentos e setenta e cinco reais e 

oitenta e oito centavos), valor este que deverá ser devidamente corrigido 

pelo INPC/IBGE e acrescido de juros de 1% a.m. a partir da data do 

respectivo desembolso. CONDENAR as Reclamadas a indenizarem a 

Reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil 

reais), valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo 

INPC/IBGE desta decisão e juros de 1% a.m. a contar da citação. Sem 

custas ou honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 

55, “caput”, da LJE. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. 

Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. Amanda Noleto Rocha do Nascimento Juíza Leiga Vistos etc. 

Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, 

perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A 

decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o 

teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, 

arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 

2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002745-21.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO RUIZ FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIELLY DA SILVA TERENCIO OAB - MT25192/O (ADVOGADO(A))

LUCIANE PIRES EMERICK OAB - 842.077.101-59 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JOSE NUNES ARAUJO (REQUERIDO)

WALDEMAR NUNES ARAUJO SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 

Em síntese, a parte autora requereu a desistência do feito (ID 21367168). 

O pleito é perfeitamente possível, registrando-se que à parte autora 

compete analisar a conveniência ou não de prosseguir com a ação, 

dispondo do direito que lhe é garantido constitucionalmente, observados 

os requisitos da legislação instrumental. Ressalva-se que, na dicção do 

art. 485 §5º do CPC[1], a desistência pode ser realizada até a prolação da 

sentença, e, em conformidade com o Enunciado de nº. 90 do FONAJE[2], 

este ato independe de aquiescência da parte adversa, desde que não se 

trate de lide temerária ou haja indicio de litigância de má-fé. Ante o 

exposto, HOMOLOGO a desistência da ação formulada pela parte autora, 

para que surtam seus jurídicos efeitos, fazendo-o por sentença, nos 

termos do art. 200, §2º, do CPC e, por consequência, JULGO EXTINTO o 

presente feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inc. VIII, do 

mesmo diploma legal, c/c. art. 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95. Sem custas 

nessa fase, conforme dicção do artigo 55 da Lei 9.099/95. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 13 de 

março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 485. O juiz 

não resolverá o mérito quando: [...] § 5o A desistência da ação pode ser 

apresentada até a sentença. [2] ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, 

mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo 

sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de 

instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé 

ou lide temerária.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000646-78.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA FERNANDA PIZZATO (REQUERENTE)

FLAVIO MALDONADO DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ANJOLINO RUMANIA OAB - MT24181/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Processo nº 

1000646-78.2019.8.11.0055 Reclamante: FLAVIO MALDONADO DE 

BARROS Reclamante: JOANA FERNANDA PIZZATO Reclamada: AVIANCA 

SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

DECIDO Inicialmente é importante explanar que a presente ação tramita 

pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos 

princípios da simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º 

da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, 

não se aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à 

decisão proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do 

FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi 
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elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado 

supervisor deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. 

Deste modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo 

(mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial de Tangará da Serra/MT. Indefiro o pedido de decretação da 

revelia da Reclamada, uma vez que a mesma compareceu na sessão de 

conciliação (ID. 20792075), reconhecendo somente a confissão ficta em 

razão de não ter apresentado defesa no prazo estabelecido. Cabível o 

julgamento antecipado da ação com as provas entranhadas no processo, 

não se vislumbrando necessidade da produção de prova oral. Passo ao 

exame do mérito. Alegam os Reclamantes que o Primeiro Reclamante foi 

submetido a cirurgia de artroscopia em 26/12/2018 na Cidade de São 

Paulo-SP, sendo agendado retorno para o dia 08/01/2019, às 15:30h, pelo 

que adquiriam passagens aéreas para o trecho Cuiabá-MT-São Paulo-SP 

para a data de 08/01/2019 e retorno em 09/01/2019. Argumentam que 

realizaram check in e antes de adentrar na aeronave foram abordados por 

um funcionário da Reclamada que indagou acerca da utilização da tipoia 

pelo Reclamante e acerca do procedimento cirúrgico e existência de 

pontos, quando prontamente informaram que havia autorização emitida 

pelo médico para viagem de avião, o que não foi aceito, pelo que tiveram 

que adquirir novas passagens aéreas de outra companhia, 

desembolsando R$ 3.090,44 (três mil e noventa reais e quarenta e quatro 

centavos). Argumentam ainda que retornaram em voo da empresa 

Reclamada com o Reclamante utilizando a mesma tipoia, sem qualquer 

indagação pelos funcionário no dia 09/01/2019. No caso vertente a 

Reclamada incorreu em confissão ficta, uma vez que deixou de contestar 

as alegações e de impugnar os documentos acostados à petição inicial 

pelo Reclamante, mesmo saindo da audiência de conciliação ciente desta 

obrigação. Em razão de se tratar de relação de consumo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Assim, incumbe à 

Reclamada provar a veracidade de suas alegações na qualidade de 

fornecedora de serviço, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 

373, II do NCPC. Analisando o processo e os documentos a ele acostados 

verifica-se que o Reclamante estava de posse do atestado médico com 

autorização para viagem, não havendo justificativa para o impedimento de 

embarque. Além disso, não restou também impugnado o fato que 

embarcou na companhia aérea Reclamada no dia seguinte, data do 

agendamento do retorno, sem qualquer contratempo, restando 

configurados os excessos da Reclamada. Diante do exposto, com base 

no conjunto probatório produzido, entendo que houve falha na prestação 

de serviço da Reclamada que não diligenciou para solucionar a questão, 

como também causou prejuízos de cunho material aos Reclamantes sem 

qualquer necessidade. Logo, não há justificativa para que os Reclamantes 

adquirissem novos bilhetes. Dessa forma, evidenciado o ato ilícito 

praticado pela Reclamada, é seu dever restituir a quantia despendida 

pelos autores na aquisição da novas passagens. Além disso, a situação 

emanada do processo configura, à toda evidência, desconsideração para 

com a pessoa do consumidor, retirando-o do seu equilíbrio psíquico, 

especialmente tratando-se de uma viagem cujo objetivo era retorno em 

consulta médica, o que, por certo, é fato suficiente a embasar a 

condenação por danos morais. Trata-se, no caso, de relação de consumo, 

da qual restou caracterizado o defeito do serviço e o dano moral 

decorrente desse defeito, cuidando-se, portanto, de responsabilidade 

objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Pela 

teoria do risco do empreendimento, todo aquele que se disponha a exercer 

alguma atividade no campo de fornecimento de serviços, tem o dever de 

responder pelos fatos resultantes do empreendimento, independentemente 

de culpa. A responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém 

a executar determinados serviços e o defeito do serviço é um dos 

pressupostos da responsabilidade por danos nas relações de consumo, 

inclusive o dano moral. Destarte, tenho que a situação vivenciada pelos 

Reclamantes decorrente do descaso, gerou desconforto, aflição e 

transtornos a que fora submetido por culpa da empresa Reclamada, 

SENDO, SEM SOMBRA DE DÚVIDA, PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO. Neste 

sentido: Ementa: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE 

AÉREO INTERNACIONAL. VIAGEM À LIMA/PERU. PAÍS ASSOCIADO AO 

MERCOSUL. AUTOR QUE NÃO PODE EMBARCAR POR NÃO PORTAR 

PASSAPORTE, EIS QUE O VOO TERIA CONEXÃO EM PAÍS NÃO 

INTEGRANTE OU ASSOCIADO. INFORMAÇÃO NO SITE DA RÉ QUE 

INDICAVA A NÃO OBRIGATORIEDADE DO REFERIDO DOCUMENTO, SEM 

RESSALVAS ÀS CONEXÕES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. 

COMPRA DE NOVA PASSAGEM AÉREA. PREJUÍZOS ENFRENTADOS PELO 

AUTOR QUE MERECEM SER RESSARCIDOS. DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS NO CASO EM TELA. QUANTUM INDENIZATÓRIO 

ARBITRADO EM R$ 3.000,00, QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO, POIS DE 

ACORDO COM OS PARÂMETROS UTILIZADOS POR ESTAS TURMAS 

RECURSAIS EM CASOS ANÁLOGOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 

DESPROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71008800740, Quarta Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Luis Antonio Behrensdorf Gomes da 

Silva, Julgado em: 25-10-2019). Ante o exposto, nos termos do art. 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos 

pedidos para: CONDENAR a Reclamada a restituir aos Reclamantes os 

valores pagos pelas novas passagens no montante de R$ 3.090,44 (três 

mil e noventa reais e quarenta e quatro centavos), valor este que deverá 

ser devidamente corrigido pelo INPC/IBGE e acrescido de juros de 1% a.m. 

a partir da data do respectivo desembolso. CONDENAR a Reclamada a 

indenizar os Reclamantes pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 

8.000,00 (oito mil reais) para cada autor, valor este que deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE desta decisão e juros de 

1% a.m. a contar da citação. Sem custas ou honorários advocatícios 

nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Amanda Noleto Rocha do 

Nascimento Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que 

tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta 

Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao 

juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 

40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais 

efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á 

pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou 

a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados 

Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão 

contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução 

proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que 

poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes de se 

manifestar, determinar a realização de atos probatórios indispensáveis. [4] 

Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, 

recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis em Direito, 

e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de experiência.

Comarca de Lucas do Rio Verde

Diretoria do Fórum

Central de Arrecadação e Arquivamento

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 121336 Nr: 1267-30.2016.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERCÍLIA BATISTA JACONE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PAN S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:MT-14992/A, EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 765,23 

(Setecentos e sessenta e cinco reais e vinte e três centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 
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forma separada, sendo R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e R$ 351,83 

(Trezentos e cinquenta e um reais e oitenta e três centavos) para fins de 

recolhimento da guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira 

Instância, item 11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após 

clicar no item custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma 

única guia com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá 

ser protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de 

ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100550 Nr: 6354-35.2014.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABRICIO DAL MOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE JOSÉ PARADA 

SIMÃO - OAB:221386, MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT, Marcos André Honda Flores - OAB:9.708-A

 Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 562,52 

(Quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta e dois centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e R$ 149,12 

(Cento e quarenta e nove reais e doze centavos) para fins de 

recolhimento da guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira 

Instância, item 11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após 

clicar no item custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma 

única guia com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá 

ser protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de 

ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1004369-38.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

A. B. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEIA CANDIDA RODRIGUES BELMONT OAB - MT24465/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. V. S. (REU)

 

CONTRARRAZÕES DE APELAÇÃO NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000317-96.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

G. P. D. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. M. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALINE DAL MOLIN OAB - MT0015887A-O (ADVOGADO(A))

CAMILA CORNACHINI DE OLIVEIRA OAB - MT25610/O (ADVOGADO(A))

ADRIANE MARCON OAB - MT0004660A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1000317-96.2019.8.11.0045 AUTOR(A): GRAZIELE PEREIRA DA SILVA 

RÉU: CLAUDEMIRO MORETO Vistos, etc. HOMOLOGO O PRESENTE 

ACORDO EXTINGUINDO O PROCESSO COM JULGAMENTO DE MÉRITO o 

feito com fundamento no art. 269, III do CPC. Isento de custas e honorários 

advocatícios em razão de ser beneficiário da justiça gratuita. Saem os 

presentes devidamente intimados. Transitada em julgado, arquivem-se os 

autos com as anotações e baixa de estilo. P.R.I. e Cumpra-se. Lucas do 

Rio Verde/MT. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004459-46.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS TIAGO BATISTA CARNETI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA SANTANA MIRANDA OAB - MT15861-O (ADVOGADO(A))

NADIR JARDIM SANTANA OAB - MT22424/O (ADVOGADO(A))

CAROLINA RODRIGUES MIRANDA OAB - MT25062/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO CAPELETTI (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE CERTIDÃO TRIAGEM Certifico que fica redesignada a 

audiência para o dia 06/04/2020 às 16h no Cejusc deste Juizo. LUCAS DO 

RIO VERDE, 13 de março de 2020. BELQUES SOLANGE GRISA LESEUX 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO GROSSO, 1912, JARDIM DAS 

PALMEIRAS, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 TELEFONE: 

(65) 35492787

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003518-96.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DENIZE APARECIDA DE PAULA NEVES CHAGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1003518-96.2019.8.11.0045 REQUERENTE: DENIZE APARECIDA DE 

PAULA NEVES CHAGAS REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos, etc. 1. Trata-se de ação que objetiva à obtenção de 

aposentadoria rural por idade, narrando em suma, que a autora preenche 

os requisitos legais relativos à idade, qualidade de segurada especial e 

carência. Com a inicial vieram documentos. Pela decisão inicial (Id 

22121848) foi indeferida a concessão de tutela de urgência e designada 

desde logo audiência instrutória. Citado, o requerido apresentou 

contestação e documentos (Id’s 22512323 e 22512324) sustentando que 

a autora não cumpriu os requisitos legais para implantação do benefício. A 

autora apresentou impugnação no Id 22661274. Na presente audiência de 

instrução e julgamento tomou-se o depoimento pessoal da autora e foram 

ouvidas 02 (duas) testemunhas. 2. É o sucinto relatório. Fundamento e 

decido. A concessão da aposentadoria ao trabalhador rural por idade, 

prevista no artigo 48 da Lei nº 8.213/91, está condicionada ao 

preenchimento de dois requisitos: a) idade mínima de 60 (sessenta) anos 

para o homem e de 55 (cinquenta e cinco) anos para a mulher (art. 201, § 

7º, inciso II, CF); e b) comprovação do exercício de atividade rural nos 

termos do artigo 143, da Lei nº. 8.213/91. O primeiro deles, a idade mínima 

exigida, restou demonstrado nos autos, evidenciando que a autora 

(mulher) possui idade igual ou superior a 55 (cinquenta e cinco) anos. Por 

outro lado, exige o art. 143 da Lei nº. 8.213/91 a comprovação do 

exercício de atividade rural, ainda que descontínua, no período 

imediatamente anterior ao requerimento do benefício, em número de meses 

idêntico à carência do referido benefício, conforme estabelece a tabela 

constante do art. 142 da mesma Lei. Quanto a este requisito, de acordo 

com o entendimento traçado pelo STJ em sede de recurso especial 

representativo da controvérsia (Recurso Repetitivo Tema 642), no dia em 

que o segurado especial completar a idade legal deverá ter preenchido o 

tempo de carência contido na tabela do art. 142 conjugado com o art. 143 
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da Lei nº 8.213/1991, para se aposentar. Vejamos: “PROCESSUAL CIVIL E 

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA 

CONTROVÉRSIA. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. COMPROVAÇÃO 

DA ATIVIDADE RURAL NO PERÍODO IMEDIATAMENTE ANTERIOR AO 

REQUERIMENTO. REGRA DE TRANSIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 143 DA 

LEI 8.213/1991. REQUISITOS QUE DEVEM SER PREENCHIDOS DE FORMA 

CONCOMITANTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Tese delimitada em 

sede de representativo da controvérsia, sob a exegese do artigo 55, § 3º 

combinado com o artigo 143 da Lei 8.213/1991, no sentido de que o 

segurado especial tem que estar laborando no campo, quando completar a 

idade mínima para se aposentar por idade rural, momento em que poderá 

requerer seu benefício. Se, ao alcançar a faixa etária exigida no artigo 48, 

§1º, da Lei 8.213/1991, o segurado especial deixar de exercer atividade 

rural, sem ter atendido a regra transitória da carência, não fará jus à 

aposentadoria por idade rural pelo descumprimento de um dos dois únicos 

critérios legalmente previstos para a aquisição do direito. Ressalvada a 

hipótese do direito adquirido em que o segurado especial preencheu 

ambos os requisitos de forma concomitante, mas não requereu o 

benefício. 2. Recurso especial do INSS conhecido e provido, invertendo-se 

o ônus da sucumbência. Observância do art. 543-C do Código de 

Processo Civil. (STJ - REsp 1.354.098/SP, Rel. Ministro MAURO CAMBELL 

MARQUES, julgado em 09/09/2015, DJe 10/12/2016).” No caso em exame, 

em atenção à orientação acima e de acordo com a tabela inserida no art. 

142 da Lei nº 8.213/1991, considerando que a parte autora completou 55 

(cinquenta e cinco) anos de idade após o ano de 2011, precisamente em 

31/01/2014, mister a comprovação do período de carência mínimo de 180 

(cento e oitenta) meses imediatamente anteriores à referida data. Para fins 

de comprovação do exercício da atividade rural, nos termos da Súmula 

149 do STJ e do recurso representativo da controvérsia REsp 

1.321.493/PR, não basta a prova exclusivamente testemunhal. É 

necessária a existência de um início razoável de prova material, 

devidamente corroborado pela prova testemunhal. Na espécie, os 

documentos carreados aos autos são os seguintes: 1) Certidão de 

nascimento da filha da requerente (1982) indicando a qualificação do 

esposo da requerente como operador de máquinas; 2) Certidão de 

casamento (1985) indicando a qualificação do esposo da requerente como 

lavrador; 3) Certidão de nascimento da filha da requerente (1988) 

indicando a qualificação do esposo da requerente como lavrador; 4) 

Certidão de nascimento da filha da requerente (1989) indicando a 

qualificação do esposo da requerente como agricultor; 5) Declaração da 

EMPAER/MT em nome da filha da requerente, qualificando-a como 

produtora rural assentada em Projeto de Assentamento em Nova 

Mutum/MT desde 2009; 6) Comprovante de Inscrição Estadual e Situação 

Cadastral em nome do genro da autora indicando propriedade rural (2018); 

7) Notas fiscais em nome da filha da requerente, indicando endereço rural 

(2018, 2019); 8) Contas de energia indicando o endereço rural da família 

(2018, 2019); Diante da dificuldade do segurado especial na obtenção de 

prova escrita do exercício de sua profissão, a jurisprudência do STJ 

firmou orientação no sentido de que o rol de documentos hábeis à 

comprovação do exercício de atividade rural inscrito no art. 106, parágrafo 

único, da Lei 8.213/1991, é meramente exemplificativo, e não taxativo, 

sendo admissíveis outros documentos além dos previstos no mencionado 

dispositivo, inclusive que estejam em nome de membros do grupo familiar 

ou ex-patrão. Ilustrativamente: “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. 

COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL 

CONFIGURADO. 1. In casu, o Tribunal de origem, confirmando a sentença, 

julgou procedente o pedido da autora sob o entendimento de que a prova 

documental juntada aos autos dá conta do exercício da atividade rural em 

período equivalente à necessária carência para fins de concessão do 

benefício do auxílio-doença. 2. O rol de documentos ínsito no art. 106 da 

Lei 8213/91 para a comprovação do exercício da atividade rural é 

meramente exemplificativo, sendo admissíveis outros além dos previstos 

no mencionado dispositivo. 3. Agravo Regimental não provido. (STJ - AgRg 

no REsp 1.311.495/CE, Segunda Turma, Relator Ministro Herman Benjamin, 

DJe 15/6/2012)” Ainda no tocante ao início de prova material, adotam-se 

os seguintes posicionamentos já sumulados: “Súmula 73 do TRF4: 

Admitem-se como início de prova material do efetivo exercício de atividade 

rural, em regime de economia familiar, documentos de terceiros, membros 

do grupo parental.” “SÚMULA Nº 6 da TNU - A certidão de casamento ou 

outro documento idôneo que evidencie a condição de trabalhador rural do 

cônjuge constitui início razoável de prova material da atividade rurícula.” 

“SÚMULA Nº 32, da AGU - "Para fins de concessão dos benefícios 

dispostos nos artigos 39, inciso I e seu parágrafo único, e 143 da Lei 

8.213, de 24 de julho de 1991, serão considerados como início razoável de 

prova material documentos públicos e particulares dotados de fé pública, 

desde que não contenham rasuras ou retificações recentes, nos quais 

conste expressamente a qualificação do segurado, de seu cônjuge, 

enquanto casado, ou companheiro, enquanto durar a união estável, ou de 

seu ascendente, enquanto dependente deste, como rurícola, lavrador ou 

agricultor, salvo a existência de prova em contrário." Ainda sobre a 

comprovação da atividade rural, a jurisprudência do STJ exige que o 

conjunto probatório da atividade rural comprove a carência no período 

imediatamente anterior ao requerimento (leia-se implemento da idade para 

a obtenção do benefício), mas não exige que o início de prova material 

diga respeito a todo esse período, bastando início razoável de prova 

material corroborado por idônea prova testemunhal. Quanto ao ponto, 

colacionam-se os seguintes precedentes: “DIREITO PREVIDENCIÁRIO - 

APOSENTADORIA RURAL POR IDADE - REQUISITOS - INÍCIO DE PROVA 

MATERIAL NÃO CORROBORADO PELA PROVA TESTEMUNHAL - 

IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1. A aposentadoria 

rural por idade exige a observância de dois requisitos essenciais: a) 

etário, quando completados 60 (sessenta) anos de idade, se homem, e 55 

(cinquenta e cinco), se mulher; e b) o exercício da atividade rural, ainda 

que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao 

requerimento, em número de meses idêntico à carência do benefício 

vindicado. 2. De acordo com o art. 55, § 3º, da Lei de Benefícios, a 

demonstração do direito só produzirá efeitos se baseada em início 

razoável de prova material, sendo inadmissível a prova exclusivamente 

testemunhal. 3. Ainda que a prova documental não se refira a todo o 

período de carência exigido para a concessão do benefício, deve a prova 

oral ser robusta suficientemente para estender sua eficácia, referindo-se 

a todo o lapso demandado. 4. (...) 5. Recurso especial não provido. (REsp 

1.312.623/SP, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJe 

17/4/2013)” “AÇÃO RESCISÓRIA. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA 

POR IDADE. RURAL. COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE AGRÍCOLA NO 

PERÍODO DE CARÊNCIA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL AMPLIADO POR 

PROVA TESTEMUNHAL. PEDIDO PROCEDENTE. 1. É firme a orientação 

jurisprudencial desta Corte no sentido de que, para concessão de 

aposentadoria por idade rural, não se exige que a prova material do labor 

agrícola se refira a todo o período de carência, desde que haja prova 

testemunhal apta a ampliar a eficácia probatória dos documentos, como na 

hipótese em exame. 2. Pedido julgado procedente para, cassando o 

julgado rescindendo, dar provimento ao recurso especial para 

restabelecer a sentença. (AR 4.094/SP, Terceira Seção, Relatora Ministra 

Maria Thereza de Assis Moura, Revisor Ministro Jorge Mussi, DJe 

8/10/2012)” O entendimento acima ilustrado, no sentido de que o início de 

prova material do exercício da atividade rural nem sempre se refere a todo 

o período imediatamente anterior ao requerimento da aposentadoria rural 

por idade, restou sedimentado no julgamento do recurso representativo da 

controvérsia REsp 1.348.633/SP. É prescindível que o início de prova 

material abranja necessariamente o número de meses idêntico à carência 

do benefício no período imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, desde que a prova testemunhal amplie a sua eficácia probatória 

ao tempo da carência, vale dizer, desde que a prova oral permita a sua 

vinculação ao tempo de carência. Em análise ao processado no presente 

feito, verifico que a prova testemunhal produzida em audiência, aliada aos 

documentos antes elencados (início de prova material) não deixam 

dúvidas acerca do exercício da atividade rural pela autora, na forma de 

regime de economia familiar, por período superior a 15 (quinze) anos 

anteriores ao adimplemento da idade mínima exigida para a aposentadoria 

rural. Ressalta-se que a existência de curtos e esparsos vínculos urbanos 

constantes do CNIS da autora, ou mesmo a simples inscrição como 

contribuinte individual autônoma, não são hábeis a desqualificar a 

atividade campesina comprovada pelo conjunto probatório. Nesse sentido: 

“PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA POR IDADE. 

TRABALHADOR RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. PROVA 

TESTEMUNHAL. IDADE MÍNIMA. VÍNCULOS URBANOS. EXPARSOS E 

EXÍGUOS. TERMO A QUO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. 

HONORÁRIOS. CUSTAS PROCESSUAIS. (...) 7. Cabe consignar que 

eventuais registros do CNIS de vínculos urbanos esparsos e exíguos não 

infirmam a condição de trabalhador rural do segurado nessa condição, na 

hipótese em que o acervo probante presente nos autos aponte para essa 

direção. Observa-se junto às provas apresentadas (fl. 122), que a parte 

autora possui vínculos empregatícios urbanos curtos, os quais não 
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desqualificam a condição de trabalhador rural. 8. No mesmo sentido, a 

simples inscrição do segurado como contribuinte individual autônomo, com 

a simples aposição de determinada profissão, sem vínculos empregatícios 

comprovados, também não descaracteriza a predominância do labor rural 

do segurado, na hipótese em que o conjunto das provas produzidas 

indicar tal situação. (...) (ACORDAO 00522105720134019199, JUIZ 

FEDERAL LINO OSVALDO SERRA SOUSA SEGUNDO (CONV.), TRF1 - 

SEGUNDA TURMA, e-DJF1 DATA:09/09/2014 PAGINA Ressalta-se também 

que se encontra pacífico em sede de recurso repetitivo o entendimento de 

que vínculos urbanos na CTPS de algum integrante do grupo familiar não 

descaracteriza, por si só, os demais integrantes como segurados 

especiais. Vejamos: “PREVIDENCIÁRIO. TRABALHO RURAL. SEGURADO 

ESPECIAL. CONFIGURAÇÃO JURÍDICA. TRABALHO URBANO DE 

INTEGRANTE DO GRUPO FAMILIAR. REPERCUSSÃO. FICHA DE FILIAÇÃO 

AO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS. INÍCIO RAZOÁVEL DE 

PROVA MATERIAL. 1. A Corte local entendeu que "da consulta CNIS e 

verifica-se que seu marido possui vínculos de trabalho apenas em 

atividades urbanas desde o ano de 1978 e a partir do ano de 1982 na 

função pública municipal". Contudo, o trabalho urbano de um dos membros 

do grupo familiar não descaracteriza, por si só, os demais integrantes 

como segurados especiais. Tal entendimento foi reafirmado no julgamento 

do REsp 1.304.479/SP, submetido à sistemática dos recursos especiais 

repetitivos. (...) (STJ - REsp 1650305/MS, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe 12/05/2017)”. 

3. Ante o exposto, julgo procedente o pedido inicial, na forma do art. 487, I, 

do CPC, para o fim de determinar que o INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL – INSS conceda à autora a aposentadoria rural por 

idade, nos seguintes termos: a) nome da segurada: Denize Aparecida de 

paula Neves Chagas; b) CPF: 026.766.979-86; c) benefício concedido: 

aposentadoria por idade rural, inclusive com o abono anual – 13º salário; 

d) renda mensal atual: salário mínimo; e) data de início do benefício – DIB: 

(14/02/2019 – data do requerimento administrativo); f) data do início do 

pagamento: 30 dias da data da intimação da sentença (visto que foi 

deferida a antecipação de tutela abaixo); g) período a ser considerado 

como atividade rural: (180 meses) Destacando que a prova inequívoca foi 

estabelecida na sentença, e diante do pedido da parte e da 

verossimilhança das alegações já enfrentadas na presente decisão, defiro 

a antecipação de tutela, para o fim de determinar o estabelecimento da 

aposentadoria, nos termos já expressos no dispositivo da sentença, em 

30 (trinta) dias. Veja-se que a parte autora possui idade avançada, 

reduzida capacidade de trabalho, o que gera o perigo de dano irreparável, 

vez que o benefício tem caráter alimentar. As prestações em atraso 

deverão ser pagas de uma só vez, corrigidas monetariamente nos termos 

das Leis 6.899/81 e 8.213/91, bem como legislação superveniente, 

incidindo tal correção desde a data do vencimento de cada parcela em 

atraso, a teor das Súmulas 148/STJ e 19/TRF da 1º Região, até o efetivo 

pagamento, bem como acrescidas dos juros moratórios de 1% ao mês 

(art. 406, CC c/c. 161, § 1º, CTN), a contar da citação, em relação às 

parcelas a ela anteriores, e de cada vencimento, quanto às subsequentes, 

incidindo essa taxa de juros até a entrada em vigor da Lei nº 11.960/2009 

(DOU de 30/06/2009), a partir de quando os juros moratórios deverão ser 

aplicados à razão de 0,5% ao mês, tendo em vista que estes são os juros 

consagrados nas cadernetas de poupança. Condeno o INSS ao 

pagamento de honorários advocatícios, no percentual de 10%, sobre o 

valor da condenação (valores devidos entre o ajuizamento da ação e a 

data da sentença), conforme Súmula 111 do STJ. Em atenção ao artigo 

496, § 3º, inciso I do Código de Processo Civil, deixo de remeter os autos à 

instância superior para reexame necessário, por se tratar de condenação 

de valor certo não excedente a 1.000 (mil) salários mínimos. Isento o INSS 

do pagamento das custas processuais. Dou a presente por publicada em 

audiência. Presentes intimados. Cumpra-se.” Lucas do Rio Verde/MT. 

Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002868-83.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT9247-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. SANCHES & CIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO DOUTO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA QUE 

EFETUE O PAGAMENTO DA DILIGENCIA PARA O CUMPRIMENTO DA R. 

DECISÃO.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 106548 Nr: 2102-52.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIANA SOARES SOUZA, CWSB, DWSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS AS, 

CVC VIAGENS LTDA FILIAL 1000

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariana Souza Bahdur - 

OAB:26555MT, THIAGO BOCCI ROMUALDO - OAB:14.804-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITALLO GUSTAVO DE 

ALMEIDA LEITE - OAB:7413/MT, PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO - 

OAB:14.250-A, RICARDO MARTINS MOTTA - OAB:233.247/SP

 Vistos, etc.

I. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais proposta 

por Diana Soares Souza, Chrystian Weslley Souza Barros e Davi Wesley 

Souza Barros em desfavor de CVC Brasil Operadora e Agência de 

Viagens S.A. e Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Com o regular trâmite do feito, fora prolatada sentença às fls. 120/130, 

oportunidade em que as Requeridas foram condenadas, solidariamente, ao 

pagamento de R$ 3.500 a título de danos morais e R$ 176,00 em danos 

materiais.

A Requerida CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A. interpôs 

Recurso de Apelação às fls. 133/137.

Por sua vez, a Requerida Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A. realizou às 

fls. 139/140 o pagamento espontâneo da condenação, na quantia de R$ 

9.733,60, em relação a sua cota parte.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso nos autos do Recurso de 

Apelação n. 19689/2018 às fls. 182/184, concedeu provimento ao apelo 

da Requerida CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A., para fins 

de afastar a condenação a esta imposta, excluindo-a do polo passivo da 

lide por ser parte ilegítima.

Certidão de trânsito em julgado à fl. 223, com data de 16.05.2019.

Despacho à fl. 224, intimando as partes para, querendo, se manifestarem 

acerca do retorno dos autos.

Manifestação da parte Autora à fl. 227, requerendo o levantamento da 

quantia depositada pela Requerida Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório. Decido.

Pois bem.

II. De proêmio, necessário salientar que a sentença proferida às fls. 

120/130, condenou as Requeridas CVC Brasil Operadora e Agência de 

Viagens S.A. e Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A., solidariamente, ao 

pagamento de R$ 3.500 a título de danos morais, e R$ 176,00 em danos 

materiais.

Contudo, a Requerida CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A. 

teve a condenação imposta afastada, bem como fora excluída de lide, nos 

termos do decidido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso nos 

autos do Recurso de Apelação n. 19689/2018 às fls. 182/184.

Desta forma, a condenação deve ser integralmente suportada pela 

Requerida Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

III. Denota-se, todavia, o adimplemento parcial da condenação pela 

Requerida Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A., vide o pagamento 

realizado às fls. 139/140, na quantia de R$ 9.733,60, remanescendo o 

percentual de 50% da condenação a ser saldado.

IV. No tocante ao valor remanescente, observa-se que esta sendo 

executado nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença n. 

1002903-09.2019.8.11.0045, no Sistema PJe.

V. Desta forma, defiro o postulado à fl. 227 pela parte Autora, e por 

consequência, determino a expedição de alvará judicial para levantamento 

da quantia depositada nos autos, devendo a Secretaria Judicial guardar 

observância aos dados bancários ali informados.

VI. Translade-se cópia da presente decisão aos autos da Ação de 

Cumprimento de Sentença n. 1002903-09.2019.8.11.0045.

VII. Após, arquivem-se os autos, procedendo com as baixas e anotações 

de estilo.
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VIII. Intimem-se.

IX. Cumpra-se, expedindo o necessário.

X. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 35344 Nr: 5575-56.2009.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSIS MUMBERGER ME, ASSIS MUMGERBER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EMÍLIO BIANCHI NETO - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO ALBERTO BOTEZINI - 

OAB:8189-B MT

 ISTO POSTO, julgo a presente ação extinta pela prescrição, na forma do 

art. 587, II do CPC (prescrição intercorrente), com resolução de mérito.Sem 

custas ou honorários (conforme STJ, não se atribui honorários quando o 

devedor logra vencer a lide sem o pagamento ao conduzir o processo 

para a prescrição).Cumpra-se.Lucas do Rio Verde-MT, 

09/3/2020.Magistrado C. L. Furim

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 166080 Nr: 1420-58.2019.811.0045

 AÇÃO: Restauração de Autos->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO PAULO VALCANAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIAM DE MATOS BORGES - 

OAB:MT/13.462

 Vistos, etc.

I. Defiro o pleito à fl. 26, em consideração ao determinado à fl. 25.

II. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 173107 Nr: 5683-36.2019.811.0045

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO PAULO VALCANIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELA BRESSAN MANZ - 

OAB:16895/MT, MIRIAM DE MATOS BORGES - OAB:MT/13.462

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. Trata-se de Procedimento de Tutela Antecipada Requerida em Caráter 

Antecedente proposta por Sergio Paulo Valcanaia em desfavor do Estado 

de Mato Grosso.

Consta na exordial, que o Requerente fora surpreendido em agosto de 

2017 com protesto de título pelo Cartório do 2° Ofício de Lucas do Rio 

Verde/MT, constando como emitido em 17.10.2007 no valor de R$ 

506.961,91.

Narra, que buscou informações acerca da origem do crédito e verificou 

tratar-se de multa ambiental por desmatamento de reserva legal, conforme 

auto de infração n. 44062/2004 e processo administrativo n. 2672/2006, 

sendo inscrito em dívida ativa na da de 18.08.2009.

Diante dos fatos narrados, argumentou pela incidência dos efeitos da 

prescrição, e postulou pela antecipação dos efeitos da tutela de urgência 

para sustação do protesto em discussão.

Com a inicial (fls. 2/6), juntou documentos ás fls. 7/9.

Decisão à fl. 10, concedendo o parcelamento e intimando a parte Autora 

para pagamento da primeira parcela, o qual aportou aos autos às fls. 

11/12.

À fl. 12v, fora determinada a emenda da exordial para correção do polo 

passivo, sendo retificado à fl. 13v.

Comprovante do pagamento das custas às fls. 14/28.

Decisão inicial à fl. 42, postergando a análise do pedido de antecipação 

dos efeitos da tutela de urgência, considerando a necessidade de analisar 

a incidência dos efeitos da prescrição, e determinando a citação do 

Estado Requerido.

O Requerido Estado de Mato Grosso apresentou contestação às fls. 

43/46, aduzindo a não verificação dos requisitos essenciais para a 

concessão da antecipação dos efeitos da tutela de urgência, tendo 

postulado pela improcedência dos pedidos exordiais.

Impugnação às fls. 48/51.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório. Decido.

Pois bem.

II. Do Procedimento da Tutela Antecipada Requerida em Caráter 

Antecedente.

De proêmio, importa salientar que a parte Requerente postula em juízo pela 

tutela antecipada de caráter antecedente, sendo, assim, de grande valia a 

lição da doutrina de Humberto Theodoro Júnior:

“A tutela de urgência é satisfativa quando, para evitar ou fazer cessar o 

perigo de dano, confere provisoriamente, ao autor a garantia imediata das 

vantagens de direito material para as quais se busca a tutela definitiva. 

Seu objetivo, portanto, se confunde, no todo ou em parte, com o objeto do 

pedido principal. São efeitos da futura acolhida esperada desse pedido 

que a tutela satisfativa de urgência pode deferir provisoriamente à parte.” 

(THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – 

Volume I. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 655). (Sem grifos no original).

Desta forma, considerando que a parte Autora faz uso do presente feito 

com natureza satisfativa não tendente a estabilização, uma vez que 

informou no item “d” à fl. 5v que irá proceder com a formulação do pedido 

principal, por analogia deve ser aplicado o rito da medida cautelar 

antecedente, conforme leciona a doutrina de Humberto Teodoro Júnior:

“491. Esquema do procedimento da tutela urgente satisfativa antecedente 

sem a perspectiva de estabilização da medida liminar

 Quando o autor não deseja se valer do benefício da tutela provisória 

estabilizável, e requer a medida antecipatória em caráter preparatório de 

procedimento definitivo, o rito a observar, por analogia, será aquele 

previsto para as medidas cautelares antecedentes (NCPC, art. 303 e ss.), 

no qual se estabelece a obrigatoriedade da posterior ação principal. O 

procedimento, na espécie, pode ser assim esquematizado:

(a) Petição Inicial: o pedido do autor é de concessão de medida satisfativa 

que antecipa efeitos da sentença de mérito que espera obter, no final do 

procedimento principal.

(b) Citação: deferida ou não a liminar, o réu será citado para responder, 

em cinco dias, o pedido de tutela urgente, prosseguindo-se segundo o 

procedimento comum.

(c) Deferimento da tutela de urgência: efetivada a tutela provisória, o 

pedido principal terá de ser formulado pelo autor, nos próprios autos da 

medida de urgência, no prazo de trinta dias, sob pena de extinção do 

processo, sem resolução do mérito e com extinção, também, da medida 

antecipatória.

(d) Apresentado o pedido principal, as partes serão intimadas para 

audiência de conciliação ou de mediação, através de seus advogados, 

sem necessidade de nova citação. Prosseguir-se-á na tramitação do feito 

segundo o procedimento comum.” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso 

de Direito Processual Civil – Volume I. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 

670). (Sem grifos no original).

Superada as questões procedimentais iniciais, estabelece o art. 303 do 

Código de Processo Civil, que a petição inicial da ação que pretende a 

proteção antecipada em caráter antecedente limitar-se-á a promover a 

indicação do pedido de tutela final, com exposição sumária da lide e do 

direito, bem como a existência de perigo de dano ou do risco ao resultado 

útil do processo.

Assim, a parte deverá indicar a urgência da medida com a correlata 

indicação do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

Sendo este um dos elementos mais marcantes do instituto, sendo sua 

presença necessária para deferimento da tutela antecipada em caráter 

antecedente.

 Dadas estas considerações iniciais, passo ao exame do caso concreto.

No caso em análise, tenho que o pedido de sustação do protesto merece 

deferimento, porquanto presentes os requisitos legais.

Explico.

O Autor informa que fora surpreendido em agosto de 2017 com protesto 

de título pelo Cartório do 2° Ofício de Lucas do Rio Verde/MT, constando 

como emitido em 17.10.2007 no valor de R$ 506.961,91.

Narra, que buscou informações acerca da origem do crédito e verificou 

tratar-se de multa ambiental por desmatamento de reserva legal, conforme 

auto de infração n. 44062/2004 e processo administrativo n. 2672/2006, 
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sendo inscrito em dívida ativa na data de 18.08.2009.

A referida dívida ativa ensejou a propositura da Ação de Execução Fiscal 

n. 5362-50.2009.811.0045 – Código n. 36313, distribuída na data de 

09.04.2010, todavia, sobredita lide fora encaminhada em carga para a 

Procuradoria-Geral do Estado na data de 27.05.2014, não sendo 

devolvida, de modo que fora instaurado o Procedimento de Restauração 

de Autos n. 1420-58.2019.811.0045 – Código n. 166080.

Sustenta o Requerente que desde a data da inscrição em dívida ativa 

(18.08.2009) já transcorreu lapso temporal superior de 10 (dez) anos, 

entretanto deve ser considerado a interrupção do prazo prescricional em 

06.07.2010, com a prolação de despacho citatório na Ação de Execução 

Fiscal n. 5362-50.2009.811.0045 – Código n. 36313, nos termos do art. 

174, I, do Código Tributário Nacional, voltando a fluir desde então o prazo 

prescricional.

Sendo que aqui reside o ponto nodal do postulado pelo Autor, sendo que 

desde a prolação do despacho citatório do feito executivo não vislumbro 

nenhuma causa de interrupção do prazo prescricional, configurando em 

análise de cognição sumária a prescrição intercorrente.

O Requerido Estado de Mato Grosso não demonstrou, apesar de instado a 

fazê-lo, nenhuma causa que informasse acerca da interrupção do prazo 

prescricional a partir de 06.07.2010, porquanto não demonstrou a 

ocorrência da efetiva citação do Autor/Executado junto a lide executiva 

fiscal, tampouco demonstrou ter logrado êxito com a constrição 

patrimonial.

Releva notar ainda, que a instauração do Procedimento de Restauração de 

Autos n. 1420-58.2019.811.0045 – Código n. 166080, decorre justamente 

do fato de a Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso ter efetuado 

carga da Ação de Execução Fiscal n. 5362-50.2009.811.0045 – Código n. 

36313 em 27.05.2014, e não ter procedido com a devolução da lide.

 É cediço que no ordenamento jurídico pátrio, ressalvadas suas exceções, 

nenhum direito se perpetua no tempo sem que sofra incidência de 

decadência ou prescrição.

Seguindo tal preceito, o Superior Tribunal de Justiça nos autos do Recurso 

Especial n. 1.340.553 RS (2012/0169393-3), salientou que o espírito do art. 

40 da Lei n. 6.830/80 é que de nenhuma ação de execução fiscal 

permaneça eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário.

No caso concreto, o lapso temporal que fundamenta o instituto da 

prescrição intercorrente insculpida no art. 40 da Lei 6.830/80 demonstra 

grande probabilidade de incidência, visto que o feito encontrou-se inativo 

por mais de 9 (nove) anos, sem que fosse encontrado bens penhoráveis 

ou constasse citação do Executado/Autor.

Nesse ponto, eis a redação do art. 40 da Lei de Execução Fiscal:

“Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for 

localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a 

penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao 

representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o 

devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o 

arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, 

serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

§ 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste 

artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja 

inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda.” (Sem 

grifos no original).

No tocante a análise da redação do art. 40 da Lei n. 6.830/80, necessário 

sua interpretação e aplicação consoante posicionamento adotado pelo 

Superior Tribunal de Justiça nos autos do Recurso Especial n. 1.340.553 

RS (2012/0169393-3):

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO 

CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. 

SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

(PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 

E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronuciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos 

–, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) 

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 

245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar 

nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 

da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da 

intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), 

por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa 

interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 
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execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973).” (Sem grifos no original).

Destarte, como a interpretação do caput do art. 40 da Lei de Execução 

Fiscal deve ser feita em harmonia com o previsto no art. 174 do Código 

Tributário Nacional, entendo ser possível o reconhecimento da prescrição 

intercorrente quando, não encontrados bens ou localizado o devedor, a 

parte Exequente permanecer inerte por mais de 6 (seis) anos.

 Nestes termos, considerando que nem o Juiz e nem a Fazenda Pública 

são senhores dos marcos temporais para suspensão e prescrição, 

necessário verificar “a priori” a efetiva ocorrência destes na lide, 

considerando o extrato processual da Ação de Execução Fiscal n. 

5362-50.2009.811.0045 – Código n. 36313, disponível na Ação 

Procedimento de Restauração de Autos n. 1420-58.2019.811.0045 – 

Código n. 166080.

Suspensão – 1 (um) ano.

1. Início na data de 17.08.2011, data em que a Fazenda Pública devolveu a 

Ação de Execução Fiscal n. 5362-50.2009.811.0045 – Código n. 36313, 

após tomar ciência quanto a carta de citação negativa de citação, 

conforme “Certidão” lançada em 30.06.2011;

2. Final na data de 17.08.2012.

Prescrição – 5 (cinco) anos.

3. Início: 18.08.2012, considerando a inatividade do feito e não ocorrência 

de ato tendente a interromper o prazo prescricional;

4. Final na data 18.08.2017.

O caso tal como apresentado evidencia a existência do perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo, considerando a existência de 

protesto lançado em nome do Autor decorrente de executivo fiscal parado 

por ato do Estado Requerido, considerando os efeitos econômicos 

advindos do lançamento.

A probabilidade do direito, consoante disposto nas linhas acima, decorre 

do fato de ser grande a chance do débito fiscal em questão padecer da 

prescrição.

 Assim, mesmo que presente todos os elementos, e evidenciados os 

possíveis marcos temporais para incidência dos efeitos da prescrição, 

descabe seu reconhecimento neste momento, porquanto verifica-se a 

necessidade de conclusão do Procedimento de Restauração de Autos n. 

1420-58.2019.811.0045 – Código n. 166080.

Em reforço ao exposto, eis o delineado pela jurisprudência:

“OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 

NOVO – APRESENTAÇÃO DE DEFEITOS POUCO TEMPO APÓS A COMPRA 

– TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA – SUBSTITUIÇÃO - PRESENÇA DOS 

REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 303, CPC – DECISÃO MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. A presença da probabilidade do direito, do perigo 

de dano e risco de resultado útil do processo (art. 303, CPC), são 

pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela 

antecipada.” (TJMT - N.U 1014596-62.2018.8.11.0000, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, 

Publicado no DJE 14/05/2019). (Sem grifos no original).

Dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil, que a requerimento da parte 

o Juiz poderá antecipar os efeitos da tutela pretendida à inicial, em caráter 

de urgência, quando observar manifesta a existência de probabilidade do 

direito, bem como haver receio de perigo de dano ou o risco ao resultado 

útil do processo.

Necessário dizer que a antecipação dos efeitos da tutela em caráter de 

urgência é uma grande inovação trazida ao nosso sistema processual 

para dar maior agilidade aos feitos, bem como para que o Autor possa, no 

início da lide, gozar do direito que somente lhe seria concedido com a 

coisa julgada material.

Justamente pela antecipação dos efeitos da tutela conceder em caráter 

“initio litis” o próprio direito em litígio, sua concessão é precedida da 

apreciação rigorosa dos pressupostos do art. 300 do Código de Processo 

Civil.

Assim, a parte deverá apresentar probabilidade de direito. Sendo este um 

dos elementos mais marcantes do instituto, sendo sua presença 

necessária para antecipação dos efeitos da tutela em caráter de urgência.

 Dadas estas considerações, e consoante os argumentos dispendidos 

alhures, satisfeitos os requisitos dos arts. 300 e 303, ambos do Código de 

Processo Civil, os quais devem ser analisados em conjunto, conforme bem 

elucida a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA 

SATISFATIVA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE - ART.300 E 303 

DO CPC/15 - ANULAÇÃO DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL 

EXTRAORDINÁRIA - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. 1. Para a 

concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada 

requerida em caráter antecedente, nos termos do art. 300 e 303 do NCPC, 

se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. 2. Considerando que a convocação 

da Assembleia Geral Extraordinária se mostra de forma genérica a 

possibilitar a interpretação extensiva de itens de análise e aprovação de 

competência exclusiva do Conselho Deliberativo e da Assembleia Geral 

Ordinária, tem-se presente a probabilidade do direito invocado pelos 

autores bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (TJMG -Agravo 

de Instrumento-Cv 1.0000.16.075625-0/001, Relator(a): Des.(a) Shirley 

Fenzi Bertão , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/02/2017, publicação 

da súmula em 01/02/2017). (Sem grifos no original).

Por assim sendo, a apreciação do pedido não comporta maiores delongas, 

sendo o deferimento deste medida que se impõem.

III. Isto posto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de 

urgência requerida em caráter antecedente, forte no art. 300, “caput”, c.c. 

o art. 303, ambos do Código de Processo Civil, nos termos do pedido 

vertido na inicial, uma vez que, presente os requisitos legais, para fins de:

III.1 DETERMINAR que a sustação do protesto n. 212738 junto ao Cartório 

do 2° Ofício de Lucas do Rio Verde/MT, o qual deve ser comunicado para 

providências cabíveis, no prazo de 5 (cinco) dias.

IV. De mais a mais, considerando a singularidade das questões dispostas 

na lide, e a necessidade de conclusão do Procedimento de Restauração 

de Autos n. 1420-58.2019.811.0045 – Código n. 166080, determino a 

suspensão do presente feito até que se conclua o referido procedimento, 

evitando, assim, a realização de atos desnecessários.

V. Concluído o Procedimento de Restauração de Autos n. 

1420-58.2019.811.0045 – Código n. 166080, o feito seguirá seus ulteriores 

termos, notadamente, quando a concessão de prazo para formulação do 

pedido principal.

VI. Por assim sendo, por verificar a sentença de mérito a ser proferida em 

relação ao pedido principal, DETERMINO a SUSPENSÃO do presente 

processo até conclusão do Procedimento de Restauração de Autos n. 

1420-58.2019.811.0045 – Código n. 166080, com fundamento no art. 313, 

V, b, do Código de Processo Civil.

VII. Intimem-se.

VIII. Cumpra-se, expedindo o necessário.

IX. Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 120216 Nr: 643-78.2016.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIDIA GERTRUDES DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS CEZAR - 

OAB:9890-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Rodrigues Wambier - 

OAB:7295/PR, MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - OAB:42277

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Indenização 

por Danos Morais proposta por Alcidia Gertrudes de Arruda em desfavor 

de BV Financeira S.A. – Crédito, Financiamento e Investimento.

Na manifestação às fls. 190/191, a parte Requerente postulou pelo 

levantamento da quantia depositada pela parte Requerida (fl. 192), 

informou a quitação do débito e postulou pela extinção do feito.

Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório. Fundamento e decido.

Considerando o adimplemento pela Requerida da obrigação, a extinção da 

demanda é medida que se impõem.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com supedâneo no 

artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Determino, ainda, a expedição de alvará judicial para levantamento dos 

valores depositados nos autos, devendo a Secretaria Judicial guardar 

observância aos valores e dados bancários informados à fl. 190.

Transitada em julgado esta sentença, proceda-se às devidas baixas na 
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distribuição. Após, ao arquivo.

P. I. C. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 19220 Nr: 613-92.2006.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OGG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NBL&CL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT, ANDRÉIA LEHNEN - OAB:10.752-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para as providências solicitadas no ofício de fls. 

143 e verso (oriundo da Comarca de Paranaguá-PR).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 86552 Nr: 347-61.2013.811.0045

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COSTA SEMENTES E MÁQUINAS LTDA, COSTA 

PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, TURFAL INDUSTRIA E COMERCIO DE 

PRODUTOS BIOLOGICOS, GRAM COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS 

LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUIZO, ADM DO BRASIL LTDA, 

CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSE S.A (CEMAT), AGROPECUÁRIA 

PALMEIRA LTDA, COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO, MARIO EDUARDO HOFF 

DA SILVA, AGRALE S.A, DU PONT BRASIL S/A, MILENIA AGRO CIÊNCIAS 

S.A, PRODUQUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, DU PONT DO BRASIL 

S.A DIVISÃO PIONEER SEMENTES, FERMAVI ELETROQUÍMICA LTDA, 

HACKMANN, COSTA E ADVOGADOS ASSOCIADOS, SIPCAM UPL BRASIL 

S/A, BANCO SOFISA S/A, MONSANTO DO BRASIL LTDA, BANCO FIBRA 

S.A, CHEMTURA INDUSTRIA QUIMICA DO BRASIL LTDA, BASF S/A, 

NUFARM INDÚSTRIA QUÍMICA E FARMACÊUTICA S/A, BANCO BVA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDIR NELSO SONAGLIO JUNIOR 

- OAB:18612, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - OAB:7680/MT, 

EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - OAB:MT - 5222, EUCLIDES RIBEIRO S. 

JUNIOR - OAB:MT 5.222

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT, ALAN VAGNER SCHMIDEL - OAB:7504/MT, AMILTON 

SCHNEIDER - OAB:5840-B/MT, ANAXIMENES RAMOS FAZENDA - 

OAB:46202/RS, BRUNO ALEXANDRE GUITIERRES - OAB:SP/237.773, 

CARLOS EDUARDO RAMOS SILVEIRA - OAB:282.785/SP, DANIEL 

VIANA DE MELO - OAB:SP/309.229, DANTHE NAVARRO - 

OAB:SP/315.245, EDIVANI PEREIRA SILVA - OAB:10235, FABIO 

CAPARROZ FERRANTE - OAB:OAB/SP 207.294, JAMES LEONARDO 

PARENTE DE ÁVILA - OAB:5367/MT, JOÃO CARLOS SILVEIRA - 

OAB:52.052/SP, JORGE LUIZ ZANON - OAB:14.705/RS, JOSÉ ERCÍLIO 

DE OLIVEIRA - OAB:27141-SP, JULIANA GUEDES ALMEIDA - 

OAB:OAB/CE 30241, JULIANA RESENDE CARDOSO PIVA - 

OAB:187.601/SP, MARIO EDUARDO HOFF DA SILVA - OAB:6179-A/MT, 

MATHEUS TELES BRONZIADO - OAB:OAB/CE 36586, MAX SIVERO 

MANTESSO - OAB:200889/SP, MURILO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:3127-A, NIVIA NAJARA FORNARI CENCI - OAB:MT/8911, RENIA 

MARIA BEZERRA REIS - OAB:21371, RONALDO VASCONCELOS - 

OAB:SP/220.344, THIAGO DOMINGUES SIQUEIRA - OAB:11004-B/MT, 

WILLIAMS OLIVEIRA DOS REIS - OAB:37.333/SP

 Vistos etc.

I. Em resposta ao ofício de f. 2.942, informe que o juízo somente poderá 

responder após o recebimento das informações solicitadas no despacho 

de f. 2.943.

 II. Anote-se a habilitação de f. 2.946.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 87778 Nr: 1622-45.2013.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCANS NOGUEIRA - 

OAB:16040/MT, VERA LÚCIA MIQUELIN - OAB:5.885/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245 A/MT

 Vistos etc.

Defiro f. 144.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89471 Nr: 3356-31.2013.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL MULLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEIR FRANCISCO DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT, TATIANA MARIANI BARAZETTI - OAB:OAB/MT 

21074-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO ALCIDES BASSO - 

OAB:6252/MT

 Intimação da parte autora para manifestação nos autos, tendo em vista o 

petitório de fls 273/291.Prazo 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 106095 Nr: 1853-04.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JISANDERSON DE ARRUDA LARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:MT/13.516-B, ARTUR DENICOLÓ - OAB:18.395/MT, JESSICA 

PASINI - OAB:27604/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245 A/MT

 Vistos, etc.

I. A fim de constatar se o endereço informado na contestação era do 

Autor, oficie-se à Empresa Sociedade Porvir Científico - Faculdade La 

Salle (endereço anexo) indicada à fl. 27, indagando no prazo de 15 

(quinze) dias, qual o endereço que o Requerente informou quando fora 

contratado (19.09.2012).

II. Com o documento nos autos, conclusos para deliberação.

III. Cumpra-se, expedindo o necessário.

IV. Às providências.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 173810 Nr: 6075-73.2019.811.0045

 AÇÃO: Suprimento de Idade e/ou Consentimento->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KFA, MAA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABEL SGUAREZI - OAB:8347

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, intimo o autor, a fim de que impulsione o feito no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 159093 Nr: 5293-03.2018.811.0045

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Procedimentos Cautelares->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PATRÍCIA RAMOVA FAVARIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO RECKEIGEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA SOTIER WOLFF - 

OAB:16.847/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DE MATTOS - 
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OAB:14561-B/MT

 Certifico e dou fé que, as partes devidamente intimadas, através dos 

seus advogados, nada se manifestaram. Dessa forma, encaminho-os 

autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 162547 Nr: 7509-34.2018.811.0045

 AÇÃO: Restauração de Autos->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTE JUIZO, SADI PEDRINHO PELICIOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RAFAEL WANIESKI - OAB:MS/14334, RICARDO 

ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT, WILLIAN DOS SANTOS 

PUHL - OAB:OAB/MT 24067/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o perito nomeado nos autos, designou data de pericia para o 

dia 25/03/2020, às 08:30 hs, por ordem de chegada, na Áv. Mato Grosso, 

nº 936-S, Bairro Alvorada, Cidade: Lucas do Rio Verde – MT., assim 

sendo intimo as partes da referida data.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 173421 Nr: 5868-74.2019.811.0045

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KZ, VRD, LJB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiany Dutra Espindola - 

OAB:18197, EDUARDO FONSECA VILLELA - OAB:MT 9.973, SERGIO 

ALBERTO BOTEZINI - OAB:8189-B MT

 Vistos.

Tendo em vista a necessidade de oitiva da testemunha Erismar da Rocha 

Alves, redesigno audiência de instrução para o dia 31/03/2020 às 16:00 

horas.

Expeça-se mandado de intimação de referida testemunha.

Sem prejuízo, intime-se o Conselho Tutelar para, no prazo de 10 (dez) 

dias, encaminhar todos os documentos constantes em referido órgão 

acerca da criança Laura Zago Damian.

Abra-se vista ao Ministério Público para se manifestar acerca do pedido 

do requerido Ludovico.

Saem os presentes intimados. Cumpra-se.

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1002899-40.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

V. D. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

L. D. (REQUERIDO)

R. D. S. A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HUGO ROGERIO GROKSKREUTZ OAB - MT13.407-B (ADVOGADO(A))

SERGIO ALBERTO BOTEZINI OAB - MT8189-B (ADVOGADO(A))

ALAN VARDEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0011840A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMO os advogados que integram o Núcleo de Prática Jurídica da 

Faculdade La Salle para atuar na condição de curador especial da 

Requerida LEONI DIAS. Aceitando a nomeação, intimo para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias apresentem contestação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000965-42.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIDALVA SILVA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para comparecerem na perícia médica, agendado 

para o dia 25/05/20, às 15 hs , na clínica Hasegawa, localizada na 

Avenida Mato Grosso, número 1818, Jardim das Palmeiras ( em frente ao 

Hospital São Lucas ), com o perito Rodrigo Mustafá .

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000929-97.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

IRACI GHIZZI PICHLER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA DOS SANTOS OLIVEIRA OAB - MT23349/O (ADVOGADO(A))

GILMAR LUIZ ZANATTA OAB - MT23374/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Intimação das partes para comparecerem na perícia médica, agendada 

para o dia 25/05/20,segunda feira, às 15:20 hs, na clínica Hasegawa, 

localizada na avenida Mato Grosso, número 1818, jardim das palmeiras ( 

em frente ao hospital Sao Lucas ), com o perito Rodrigo Mustafá.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005256-22.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO DA CONCEICAO DE BRITO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

Intimo a parte autora para que tome as providências necessárias para 

atender o pedido do ID 27594067.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001040-86.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEBORA LIZ STEFFENS - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIZIANE KOCH OAB - MT0006167A (ADVOGADO(A))

 

INTIMO a autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, 

apresente impugnação à Contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000623-31.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO PIRES DE CAMARGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILZA DO NASCIMENTO CAMARGO OAB - 960.706.171-34 

(REPRESENTANTE)

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO(A))

ANSELMA SANTANA DE OLIVEIRA PENHA OAB - MT21668/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

INTIMAR a Parte Autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias apresente 

Impugnação a Contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000214-55.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL AUGUSTO STAHLSCHMIDT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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THAYANE NAYARA BALBINO ALMEIDA OAB - MT19929/O 

(ADVOGADO(A))

HELTON HELLMANN OAB - MT25365/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAO DOS MOVEIS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIME SANTANA ORRO SILVA OAB - MT6072-B (ADVOGADO(A))

 

INTIMAR a Parte Autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias apresente 

Impugnação a Contestação.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000274-67.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FATEX INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEMAR ESTIGARIBIA OAB - SP96217 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FIGUEIRO & MARCHETTO LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Impulsiono os autos a fim de INTIMAR a parte autora para dar andamento 

ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, através de petição protocolada na 

forma do Art. 12, da RESOLUÇÃOTJ-MT/TP Nº 03 DE 12 DE ABRIL DE 

2018.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000024-29.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL PEDRO DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO OAB - MT7973-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000024-29.2019.8.11.0045. Configura-se ônus processual 

da parte manter atualizado o seu endereço no processo e obrigação 

funcional do advogado estabelecer um canal de diálogo constante com o 

cliente durante todo o trâmite do processo. Não obstante isto, como 

medida de prudência, a fim de evitar a configuração de nulidade 

processual por cerceamento de defesa, tendo em vista que não houve a 

intimação pessoal da parte autora acerca da perícia designada, Redesigno 

a realização da perícia médica para o dia 06/05/2020, a partir das 

08h30min, observada a ordem de chegada. Intime-se o requerente, 

mediante a expedição de mandado e, também, através do advogado 

constituído, via DJe, para que compareçam no consultório médico do Dr. 

Guido V. Cespedes [Av. Mato Grosso, nº 936-S, Bairro Alvorada, Lucas 

do Rio Verde/MT; Fone (65) 3549-3226], a fim de que o requerente seja 

submetido a perícia, registrando-se que o não comparecimento produzirá, 

como consequência, na decretação da perda da prova. Intimem-se. Lucas 

do Rio Verde/MT, em 13 de março de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, 

Juiz de Direito.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102894 Nr: 205-86.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NARJARA ALINE BRAZ DA SILVA, ADILSON 

FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, retirar a(s) 

carta(s) precatória(s) expedida(s) , devendo comprovar a(s) 

distribuição(ões) no prazo de 30 dias, informando o número e a Vara do 

Juízo deprecado onde foi distribuída, para posterior acompanhamento pelo 

Juízo deprecante, ou recolher as guias para o envio pela secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102894 Nr: 205-86.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NARJARA ALINE BRAZ DA SILVA, ADILSON 

FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte autora para que providencie o pagamento da diligência do 

oficial de justiça mediante a expedição de guia de recolhimento disponível 

no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços->Guias->Emissão de Guia de Diligência. Obs.: o valor da 

diligência é calculado pelo sistema conforme a localidade selecionada para 

a realização da diligência.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000997-47.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GELCIR DOS SANTOS BARBO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENIR MARIA GANZER COELHO FERNANDES OAB - MT0019107A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANO VIEIRA KRIGER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000997-57.2020.8.11.0045. Com efeito, como forma de 

concretizar a aplicação do princípio da prevalência e da preservação dos 

interesses da criança e do adolescente [art. 203, inciso I, art. 205, art. 226 

e art. 227, todos da CRFB/88 e art. 6.º da Lei n.º 8.069/1990] deflui-se, por 

inferência racional, que o menor deve ser criado no ambiente que melhor 

assegure o bem-estar físico, psicológico e espiritual. Alterações drásticas 

na guarda de menor devem ser evitadas, visto que, como regra, são 

prejudiciais à criança, na medida em que acarretam modificação da rotina 

de vida e de seus referenciais e podem originar transtornos emocionais 

e/ou traumas psicológico, decorrentes da inserção em meio ao qual não 

está acostumada a conviver. Isso significa dizer, por força de proposição 

lógica, que, sem a demonstração de fato novo superveniente, relevante e 

grave, hábil a comprovar que o menor se encontra em situação de risco, 

não se mostra prudente realizar a modificação da guarda. Segundo os 

informes produzidos no processo, é possível divisar que subsistem 

evidências concretas que demonstram que a requerente possui a guarda 

de fato dos menores desde o término do relacionamento do casal. Esta 

circunstância caracteriza a plausibilidade do direito (‘fumus boni iuris’). 

Portanto, diante desta perspectiva, Determino a guarda provisória, por 

prazo indeterminado, dos menores Gabriel Barbo Kriger e Miguel Barbo 

Kriger em favor da sua genitora Maria Gelcir dos Santos Barbo, com 

espeque no conteúdo normativo do art. 33, § 2.º e art. 35, ambos da Lei 

n.º 8.069/1990. Com lastro no teor do art. 695 do Código de Processo Civil 

e do Enunciado n.º 27 do FONAMEC, Determino a remessa do processo 

para o CEJUSC – Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da 

Comarca de Lucas do Rio Verde/MT que deverá proceder ao 

agendamento de audiência de conciliação/mediação no dia 22 de abril de 

2020, às 14h. Intime-se a requerente. Proceda-se à citação e à intimação 

do réu. O prazo de 15 (quinze) dias, para oferecimento da contestação, 

será contabilizado a partir da data da realização da audiência de 

conciliação [art. 335, inciso I do Código de Processo Civil]. A falta de 

contestação acarretará em revelia e presunção de veracidade da matéria 

fática apresentada na petição inicial [art. 344 do Código de Processo Civil]. 

O comparecimento à audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, que 

outorgue poderes para transigir). A ausência injustificada à solenidade 

configura ato atentatório à dignidade da justiça e implica na imposição de 

multa, arbitrada em até 2% sobre o valor atribuído a causa [art. 334, § 8.º 

do Código de Processo Civil]. As partes devem estar acompanhadas de 

advogado ou de Defensor Público [art. 334, § 9.º do Código de Processo 

Civil]. Concedo à requerente o benefício da assistência judiciária gratuita. 

O processo deverá tramitar em segredo de justiça [art. 189, inciso II do 
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Código de Processo Civil]. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 11 de 

março de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003802-41.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO WILGES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA DOS SANTOS OLIVEIRA OAB - MT23349/O (ADVOGADO(A))

GILMAR LUIZ ZANATTA OAB - MT23374/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Comarca de Lucas do Rio Verde/MT. Terceira Vara. Processo n.º 

1003802-41.2018.8.11.0045. Requerente: Antonio Wilges de Oliveira. 

Requerido: INSS – Instituto Nacional do Seguro Social. Juiz Prolator: 

Cristiano dos Santos Fialho. Data: 13 de março de 2020. Antonio Wilges de 

Oliveira, devidamente qualificado, ajuizou Ação Previdenciária contra o 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, regularmente qualificado, 

aduzindo, em síntese, que é segurado da Previdência Social e que é 

portador de grave doença, que lhe impossibilita de exercer atividades 

laborais. Asseverou que se submeteu a avaliação médica, oportunidade 

em que ficou constada a impossibilidade de desempenhar atividades 

laborais. Postulou, ao final, pela procedência dos requerimentos para o fim 

de ser-lhe concedido o auxílio-doença ou, alternativamente, a 

aposentadoria por invalidez, bem como indenização por danos morais. Foi 

relegado o exame do pedido liminar e determinada a realização de perícia 

médica. Citada, a autarquia requerida apresentou contestação, 

oportunidade em que articulou que para fazer ‘jus’ ao benefício 

previdenciário invocado, o autor deveria comprovar a qualidade de 

segurado e a incapacidade definitiva e absoluta para exercer atividades 

laborais. Insurgiu-se contra o requerimento de condenação por danos 

morais. Impugnou os demais termos da inicial. Pugnou, ao final, pela 

improcedência do pedido. Houve réplica, oportunidade em que a parte 

requerente, reprisando os argumentos tecidos por ocasião da petição 

inicial, rechaçou as proposições apresentadas pela defesa. Realizada a 

perícia médica, veio aos autos o laudo pericial, sendo deferida a tutela de 

urgência. Intimado, o perito complementou o laudo pericial, sendo intimadas 

as partes, apenas o autor se manifestou. Vieram os autos conclusos para 

deliberações. É o sucinto relatório. Passo a decidir. Não subsistem outras 

questões preliminares pendentes que exijam exame e, conforme se 

depreende da análise do processo, os ditames processuais foram 

observados, não existindo quaisquer nulidades/vícios processuais a 

serem decretadas. Destarte, enfrentados estes temas e superada a 

etapa, referente à realização do exame dos requisitos de admissibilidade 

da lide (condições da ação e pressupostos processuais), passo a análise 

da questão de fundo da demanda. A guisa de introdução, de acordo com a 

sistemática estrutural implementada no ordenamento jurídico, o beneplácito 

da aposentadoria por invalidez é assegurado a todos aqueles indivíduos 

que implementarem a condição de segurado da Previdência Social e que, 

concomitantemente, forem considerados como incapazes e insuscetíveis 

de reabilitação para o exercício de atividade laboral hábil a lhe garantir a 

sua subsistência, desde que integralizado, quando imprescindível, o 

período de carência, independentemente do fato de se encontrar no pleno 

gozo do benefício do auxílio-doença. A incapacidade que resulta na 

impossibilidade de reabilitação para o desempenho de atividade laboral 

deve, necessariamente, ser verificada mediante a realização de exame 

médico-pericial. Interpretação do conteúdo do art. 42 da Lei n.º 

8.213/1991. Pois bem, traçados tais balizamentos, perquirindo o manancial 

informativo carreados ao processo, verifica-se que a condição de 

segurado e o cumprimento do período de carência, genericamente 

contestados pelo réu, estão comprovados nos autos, na medida em o 

auxílio-doença foi indeferido unicamente porque houve parecer contrário 

da perícia médica realizada pelo INSS (evento nº 15301810 – pág. 1). 

Demonstrada, portanto, de maneira satisfatória, a integralização do 

período de carência necessário, segundo dispõe o comando normativo do 

art. 25, inciso I da Lei n.º 8.213/1991. E mais, ao detalhar 

pormenorizadamente os fatos submetidos à apreciação, denota-se que o 

requerente submeteu-se a avaliação médica subscrita por profissional da 

área médica e devidamente habilitado para o desempenho de tal mister, 

oportunidade em que restou constatado que o autor é portador de moléstia 

que o torna incapaz de desenvolver a atividade laboral que vinha 

exercendo. A partir dos dados consignados no laudo pericial deflui-se, 

outrossim, que o requerente, em função da moléstia que apresenta, não 

mais tem condições de concorrer, em paridade de condições com 

terceiros, no mercado de trabalho, bem como a circunstância de que a 

doença da qual o requerente se encontra acometido é insuscetível de 

cura. Com o intuito de corroborar tais afirmações, valho-me do conteúdo 

dos dados registrados no respeitável laudo técnico, encartado nos 

eventos nº 16558566 e 16558569, o qual foi coroado com as seguintes 

conclusões: “b) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião 

da perícia (com CID). R Dorsalgia irradiada a membros inferiores. CID 10 

M541, M545. c) Causa provável da(s) doença(s)/molésia(s)/incapacidade. 

R Degenerativa. (...). f) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) 

incapacitado(a) para o exercício do último trabalho ou atividade habitual? 

Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou a 

conclusão. R Sim, Escoliose, retrolistese, artrose de platôs vertebrais, 

osteofitos, discopatia avançada, cinco hérnias de disco com estenose 

foraminal bilateral e estenose de canal vertebral em coluna lombar. g) 

Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do(a) 

periciado(a) é de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total? R É 

permanente e total. h) Data provável do início da(s) 

doença/lesão/moléstias(s) que acomete(m) o(a) periciado(a). R 2017. i) 

Data provável de início da incapacidade identificada. Justifique. R Desde 

julho de 2017, por concessão do benefício do INSS. (...). p) É possível 

estimar qual o tempo e o eventual tratamento necessários para que o(a) 

periciado(a) se recupere e tenha condições de voltar a exercer seu 

trabalho ou atividade habitual (data de cessação da incapacidade)? R Não 

haverá recuperação.” (sic). Portanto, diante dessa perspectiva e 

principalmente em face do contexto probatório carreado aos autos, 

sobretudo a partir da solução arrematada pelo laudo pericial levado a 

efeito, reputo a prova carreada aos autos segura, coesa e revestida da 

especial virtude de deixar evidenciado que o autor se encontra 

incapacitado definitivamente para desempenho de sua atividade habitual, 

haja vista que não reúne condições mínimas para praticar qualquer 

atividade laboral. Quanto ao termo inicial do auxílio-doença (DIB), deve ser 

fixado desde a data do requerimento administrativo do benefício, em 

23/07/2018 (evento nº 15301810 – pág. 9), pois o autor já estava 

incapacitado para o trabalho, conforme informou o ‘expert’ em 

complemento ao laudo pericial (evento nº 24569237 – pág. 1), até a data 

da juntada aos autos do laudo médico, em 19/11/2018 (evento nº 

16558566), a partir de quando o requerente faz jus ao benefício da 

aposentadoria por invalidez, haja vista que somente nesta data é que se 

comprovou a incapacidade definitiva para o exercício de suas atividades 

laborais. Nesse sentido, em casos semelhantes, colaciono ementa dos 

seguintes precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça: 

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL. JUNTADA DO LAUDO 

PERICIAL AOS AUTOS. O termo a quo da percepção de aposentadoria por 

invalidez é a data da juntada do laudo pericial aos autos, quando a 

incapacidade não for reconhecida administrativamente. Precedentes. 

Agravo provido.” (STJ, AgRg no REsp 698.925/SP, Rel. Ministro José 

Arnaldo Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 02/06/2005, DJ 01/08/2005, 

p. 539). “O termo inicial da aposentadoria por invalidez, toda vez que não 

houver reconhecimento da incapacidade na esfera administrativa, deve 

ser a data da juntada aos autos do laudo pericial. Agravo regimental 

improvido.” (STJ, AgRg no REsp 773.879/SP, Rel. Ministro Nilson Naves, 

Sexta Turma, julgado em 17/11/2005, DJ 06/03/2006, p. 486). Cumpre 

lembrar, por sua vez, que de acordo com o entendimento consolidado no 

âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso 

repetitivo – Tema nº 905/STJ, as condenações impostas à Fazenda 

Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para 

fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à 

vigência da Lei nº 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei nº 

8.213/1991. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração 

oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com 

redação dada pela Lei nº 11.960/2009) [cnf. STJ: REsp 1495146/MG, Rel. 

Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 02/03/2018]. Por 

derradeiro, quanto ao pedido de condenação, fruto da ocorrência de 

danos morais, devido à postura adotada por parte da autarquia requerida, 

voltada à negar-se a conceder, no âmbito administrativo, o beneficio 
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previdenciário, considero que está fadado ao insucesso. Esmiuçando o 

material cognitivo produzido no processo, deflui-se que inexistem vestígios 

externos que tenham o condão de assegurar, de forma concreta e 

objetiva, a execução de postura, por parte da requerida, que revele a 

prática de ilegalidade/irregularidade substancial no procedimento 

administrativo que resultou no indeferimento da concessão do beneficio de 

aposentadoria por invalidez — fruto da não-observância dos postulados 

do contraditório e da ampla defesa, má-fé, dolo ou omissão relevante. É 

que a Administração Pública tem o poder-dever de, segundo critérios de 

natureza normativa e técnicos, examinar a viabilidade prática e o 

preenchimento dos requisitos legais, para efeito de avaliar a concessão 

de benefícios previdenciários, com a consequência de que eventual 

rejeição de pedido de concessão de benefício previdenciário, exatamente 

porque se insere no âmbito de suas atribuições, não induz ‘ipso facto’, de 

maneira automática e linear, na prática de comportamento irregular ou ilícito 

e que dá ensejo à reparação civil. Por conseguinte, exatamente 

concatenado nesse influxo de ideias, levando-se por linha de estima que a 

rejeição de pedido de concessão de beneficio previdenciário, na esfera 

administrativa, representa a adoção de postura, realizada em exercício 

regular de direito, depreende-se que não se encontram configurados os 

requisitos mínimos que rendem ensejo ao dever de indenizar [art. 186 e 

art. 188, inciso I ambos do Código Civil de 2002], o quê se interpõe como 

obstáculo intransponível ao triunfo/sucesso da pretensão indenizatória. 

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado 

na peça inicial por Antonio Wilges de Oliveira contra o Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS, para o fim de: a) Confirmar, na sua feição integral, a 

tutela de urgência precedentemente concedida e, como corolário natural, 

Determinar que o INSS – Instituto Nacional do Seguro Social realize o 

pagamento do benefício de auxílio-doença, para o requerente Antonio 

Wilges de Oliveira, contado a partir da data do requerimento administrativo 

(23/07/2018), até a data da juntada aos autos do laudo médico 

(19/11/2018), a partir de quando deverá converter o benefício de 

auxílio-doença em aposentadoria por invalidez; b) Condenar a autarquia 

requerida no pagamento dos valores das parcelas vencidas e não pagas 

administrativamente, devendo incidir juros de mora desde a citação ou 

desde quando devidos, se posteriores à citação, segundo a remuneração 

oficial da caderneta de poupança, além de correção monetária pelo INPC, 

desde quando cada benefício for devido, compensando-se os benefícios 

inacumuláveis recebidos no período; c) Indeferir o pedido de condenação 

por danos morais; d) Declarar encerrada a atividade cognitiva, 

resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do 

Código de Processo Civil/2015. Com espeque no art. 1.º, §1.º da Lei n.º 

9.289/1996 c/c o art. 8.º, § 1.º da Lei n.º 8.620/1993 e art. 3.º, inciso I da 

Lei Estadual n.º 7.603/2001, Estabeleço que a autarquia requerida deva 

ficar isenta do pagamento das custas judiciais. Com relação aos 

honorários de advogado decorrentes da sucumbência, com lastro no 

conteúdo do art. 85, §§ 2.º e 3.º do Código de Processo Civil, Condeno a 

autarquia requerida no pagamento de honorários advocatícios ao patrono 

da parte adversa, fixados no percentual de 10% do valor da condenação 

— as prestações vencidas —, excluídas eventuais parcelas vincendas 

[Súmula n.º 111 do STJ], dado a natureza da ação, o trabalho 

desenvolvido por parte do advogado e o lapso de tempo em que o 

processo tramitou. Deixo de determinar a remessa necessária da 

sentença, visto que o valor total da condenação, na hipótese concreta, 

não excede o limite-paradigma de 1.000 (um mil) salários mínimos, 

considerado o valor do benefício, o termo estabelecido para o seu início e 

o lapso temporal que se registra entre o referido termo e a data da 

sentença [art. 496, § 3.º, inciso I do Código de Processo Civil]. 

Considerando o teor do documento encartado no evento nº 26994259, 

dando conta de que o auxílio-doença não foi implantado, como forma de 

concretizar o comando emanado da decisão judicial que deferiu a tutela de 

urgência, Expeça-se ofício eletrônico ao Instituto Nacional do Seguro 

Social, através do Sistema JusConvenio, com o intuito de requisitar, no 

prazo improrrogável de 10 (dez) dias, a implantação do auxílio-doença ao 

requerente Antonio Wilges de Oliveira. Proceda-se a intimação da 

autarquia requerida, fazendo-se a advertência que o não-cumprimento da 

ordem judicial, no prazo de 10 (dez) dias, importará na incidência de multa 

diária, arbitrada no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 

30.000,00 (trinta mil reais), a ser revertida em benefício do autor, sem 

prejuízo da realização de nova avaliação da necessidade/conveniência da 

manutenção, majoração ou redução das ‘astreintes’ [art. 297 e art. 536, § 

único do Código de Processo Civil]. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Lucas do Rio Verde/MT, em 13 de março de 2020. Cristiano dos Santos 

Fialho, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005174-59.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

IVANA BARBOSA MIRANDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA FLAVIA XAVIER MESQUITA OAB - MT19168/O (ADVOGADO(A))

AURELINA DO NASCIMENTO CAMPOS LIMA OAB - MT0019733A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Comarca de Lucas do Rio Verde/MT. Terceira Vara. Processo n.º 

1005174-59.2017.8.11.0045. Requerente: Ivana Barbosa Miranda. 

Requerido: INSS – Instituto Nacional do Seguro Social. Juiz Prolator: 

Cristiano dos Santos Fialho. Data: 13 de março de 2020. Ivana Barbosa 

Miranda, devidamente qualificada, ajuizou Ação Previdenciária contra o 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, regularmente qualificado, 

aduzindo, em síntese, que sempre desempenhou atividade na área urbana 

e que se encontra cadastrada junto à autarquia requerida na condição de 

contribuinte. Alegou que é portadora de grave doença, que lhe 

impossibilita de exercer atividades laborais. Asseverou que se submeteu a 

avaliação médica, oportunidade em que ficou constada a impossibilidade 

de desempenhar atividades laborais. Postulou, ao final, pela procedência 

dos requerimentos para o fim de ser-lhe concedida a aposentadoria por 

invalidez ou, alternativamente, o auxílio-doença. Foi deferida a tutela de 

urgência e determinada a citação da autarquia requerida. A requerida 

apresentou contestação, oportunidade em que articulou que para fazer jus 

ao benefício previdenciário invocado, a autora deveria comprovar a 

qualidade de segurada e a incapacidade definitiva e absoluta para exercer 

atividades laborais. Pugnou, ao final, pela improcedência do pedido. Houve 

réplica, oportunidade em que a parte requerente, reprisando os 

argumentos tecidos por ocasião da petição inicial, rechaçou as 

proposições apresentadas pela defesa. Foi proferido despacho saneador, 

momento em que foram decididas as questões processuais pendentes, 

fixados os pontos controvertidos da lide e determinada a realização de 

prova pericial. Realizada a perícia, veio aos autos o laudo pericial. 

Intimadas as partes para se manifestarem, apenas a autora se manifestou 

acerca do laudo pericial. Encerrada a instrução e aberta vista dos autos 

às partes para apresentarem as alegações finais, apenas a autora 

apresentou as suas alegações, ao passo que o requerido deixou 

transcorrer ‘in albis’ o prazo para consecução de tal mister. Vieram os 

autos conclusos para deliberações. É o sucinto relatório. Passo a decidir. 

Não subsistem questões preliminares pendentes que exijam exame e, 

conforme se depreende da análise do processo, os ditames processuais 

foram observados, não existindo quaisquer nulidades/vícios processuais 

a serem decretados. Destarte, enfrentados estes temas e superada a 

etapa, referente à realização do exame dos requisitos de admissibilidade 

da lide (condições da ação e pressupostos processuais), passo a análise 

da questão de fundo da demanda. A guisa de introdução, de acordo com a 

sistemática estrutural implementada no ordenamento jurídico, o beneplácito 

da aposentadoria por invalidez é assegurado a todos aqueles indivíduos 

que implementarem a condição de segurado da Previdência Social e que, 

concomitantemente, forem considerados como incapazes e insuscetíveis 

de reabilitação para o exercício de atividade laboral hábil a lhe garantir a 

sua subsistência, desde que integralizado, quando imprescindível, o 

período de carência, independentemente do fato de se encontrar no pleno 

gozo do benefício do auxílio-doença. A incapacidade que resulta na 

impossibilidade de reabilitação para o desempenho de atividade laboral 

deve, necessariamente, ser verificada mediante a realização de exame 

médico-pericial. Interpretação do conteúdo do art. 42 da Lei n.º 

8.213/1991. Pois bem, traçados tais balizamentos, perquirindo o manancial 

informativo carreado ao processo, verifica-se que a condição de 

segurada e o cumprimento do período de carência, genericamente 

contestados pelo réu, estão comprovados nos autos, na medida em que a 

autora já vinha auferindo o auxílio-doença, que foi mantido até 19/06/2017 

(ID n.º 11201186, pág. 1). Somado a isto, foram recolhidas as 

contribuições previdenciárias, na condição de empregado, no período de 

16/03/2014 a julho de 2016, conforme se observa do extrato 
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previdenciário do Cadastro Nacional de Informações Sociais acostado ao 

ID nº 11201186, pág. 1. Demonstrado, portanto, de maneira satisfatória, a 

integralização do período de carência necessário, segundo dispõe o 

comando normativo do art. 25, inciso I da Lei n.º 8.213/1991. E mais, ao 

detalhar pormenorizadamente os fatos submetidos à apreciação, 

denota-se que a requerente submeteu-se a avaliação médica subscrita 

por profissional da área médica e devidamente habilitado para o 

desempenho de tal mister, oportunidade em que restou constatado que a 

autora Ivana Barbosa Miranda é portadora de moléstia que a torna incapaz 

de desenvolver a atividade laboral que vinha exercendo. A partir dos 

dados consignados no laudo pericial deflui-se, outrossim, que a 

requerente, em função da moléstia que apresenta, não mais tem 

condições de concorrer, em paridade de condições com terceiros, no 

mercado de trabalho, bem como a circunstância de que a doença da qual 

se encontra acometida é insuscetível de cura. Com o intuito de corroborar 

tais afirmações, valho-me do conteúdo dos dados registrados no 

respeitável laudo técnico, encartado no ID nº 21029587 e ID n.º 21029906, 

o qual foi coroado com as seguintes conclusões: “Item V, alínea b) 

Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com 

CID). R. Espondiloartrose, discopatia lombar, três hérnias com compressão 

de saco dural e duas delas com compressão radicular bilateral; 

tendinopatia dos extensores do antebraço esquerdo. CID 10 544, M51 e 

M19. (...). Item V, alínea f) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) 

incapacitado(a) para o exercício do último trabalho ou atividade habitual? 

Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou a 

conclusão. R. Sim, devido a Espondiloartrose, discopatia lombar, três 

hérnias com compressão de saco dural e duas delas com compressão 

radicular bilateral; tendinopatia dos extensores do antebraço esquerdo. 

CID 10 544, M51 e M19. Item V, alínea g) Sendo positiva a resposta ao 

quesito anterior, a incapacidade do(a) periciado(a) é de natureza 

permanente ou temporária? Parcial ou total? R. É permanente e total para 

trabalhos braçais. (...). Item V, alínea i) Data provável de início da 

incapacidade identificada. Justifique. R. Desde junho de 2017, por 

atestado de incapacidade” (sic). Portanto, diante dessa perspectiva e 

principalmente em face do contexto probatório carreado aos autos, 

sobretudo a partir da solução arrematada pelo laudo pericial levado a 

efeito, reputo a prova carreada aos autos segura, coesa e revestida da 

especial virtude de deixar evidenciado que a autora se encontra 

incapacitada definitivamente para desempenho de sua atividade habitual, 

haja vista que não reúne condições mínimas para praticar qualquer 

atividade laboral. Por via de consequência, diante desta moldura, deve ser 

restabelecido o benefício de auxílio-doença, desde a data da cessação 

indevida, em 19/06/2017 (ID n.º 11201186, pág. 1), pois a autora já estava 

incapacitada para o trabalho (conf. resposta ao quesito do Item V, alínea i 

– ID n. 21029906, pág. 2), até a data da juntada aos autos do laudo médico 

(em 19/06/2019), a partir de quando a requerente faz jus ao benefício da 

aposentadoria por invalidez, haja vista que somente nesta data é que se 

comprovou a incapacidade definitiva para o exercício de suas atividades 

laborais. Nesse sentido, em casos semelhantes, colaciono ementa dos 

seguintes precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça: 

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL. JUNTADA DO LAUDO 

PERICIAL AOS AUTOS. O termo a quo da percepção de aposentadoria por 

invalidez é a data da juntada do laudo pericial aos autos, quando a 

incapacidade não for reconhecida administrativamente. Precedentes. 

Agravo provido.” (AgRg no REsp 698.925/SP, Rel. Ministro JOSÉ 

ARNALDO DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2005, DJ 

01/08/2005, p. 539). “O termo inicial da aposentadoria por invalidez, toda 

vez que não houver reconhecimento da incapacidade na esfera 

administrativa, deve ser a data da juntada aos autos do laudo pericial. 

Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 773.879/SP, Rel. Ministro 

NILSON NAVES, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2005, DJ 06/03/2006, p. 

486). Por derradeiro, cumpre lembrar que, de acordo com o entendimento 

consolidado no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede 

de recurso repetitivo – Tema nº 905/STJ, as condenações impostas à 

Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do 

INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período 

posterior à vigência da Lei nº 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 

nº 8.213/1991. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a 

remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei nº 

9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009) [cnf. STJ: REsp 

1495146/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 

02/03/2018]. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na 

peça inicial por Ivana Barbosa Miranda contra o Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS, para o fim de: a) Confirmar, na sua feição integral, a 

tutela de urgência precedentemente concedida e, como corolário natural, 

Determinar que o INSS – Instituto Nacional do Seguro Social realize o 

restabelecimento do auxílio-doença, para a requerente Ivana Barbosa 

Miranda, desde a data da cessação indevida, em 19/06/2017 (ID n.º 

11201186, pág. 1), até a data da juntada aos autos do laudo médico (em 

19/06/2019), a partir de quando deverá converter o benefício de 

auxílio-doença em aposentadoria por invalidez; b) Condenar a autarquia 

requerida no pagamento dos valores das parcelas vencidas e não pagas 

administrativamente, devendo incidir juros de mora desde a citação ou 

desde quando devidos, se posteriores à citação, segundo a remuneração 

oficial da caderneta de poupança, além de correção monetária pelo INPC, 

desde quando cada benefício for devido, compensando-se os benefícios 

inacumuláveis recebidos no período; c) Declarar encerrada a atividade 

cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, 

inciso I do Código de Processo Civil/2015. Com espeque no art. 1.º, §1.º da 

Lei n.º 9.289/1996 c/c o art. 8.º, § 1.º da Lei n.º 8.620/1993 e art. 3.º, 

inciso I da Lei Estadual n.º 7.603/2001, Estabeleço que a autarquia 

requerida deva ficar isenta do pagamento das custas judiciais. Com 

relação aos honorários de advogado decorrentes da sucumbência, com 

lastro no conteúdo do art. 85, §§ 2.º e 3.º do Código de Processo Civil, 

Condeno a autarquia requerida no pagamento de honorários advocatícios 

ao patrono da parte adversa, fixados no percentual de 10% do valor da 

condenação [Súmula n.º 111 do STJ], dado a natureza da ação, o trabalho 

desenvolvido por parte do advogado e o lapso de tempo em que o 

processo tramitou. Deixo de determinar a remessa necessária da 

sentença, visto que o valor total da condenação, na hipótese concreta, 

não excede o limite-paradigma de 1.000 (um mil) salários mínimos, 

considerado o valor do benefício, o termo estabelecido para o seu início e 

o lapso temporal que se registra entre o referido termo e a data da 

sentença [art. 496, § 3.º, inciso I do Código de Processo Civil]. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 13 de março de 2020. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001495-85.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIORDANO DIEGO PROCESKI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIORDANO DIEGO PROCESKI OAB - MT0015106A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001495-85.2016.8.11.0045. Trata-se de ação de Execução 

Por Quantia Certa proposta por HSBC Bank Brasil S/A – Banco Múltiplo 

contra Giordano Diego Proceski, em que pretende a satisfação da 

obrigação jurídica, consubstanciada em título executivo extrajudicial. 

Vieram os autos conclusos para deliberação. É o sucinto relatório. Passo 

a decidir. Compulsando o contingente probatório produzido no processo, 

deduz-se que as partes litigantes firmaram transação civil, com o objetivo 

de por fim à celeuma estabelecida (ID n.º 27989966, págs. 1/3). Cumpre 

destacar, também, que, conforme se extrai do conteúdo do termo de 

acordo, não foram estabelecidas cláusulas exorbitantes e/ou que possam 

receber a pecha de ilegais, de sorte que nenhum óbice se apresenta à 

homologação da transação civil, visto que em consonância com os 

ditames legais. Ademais, compulsando o contingente probatório produzido 

no processo, deduz-se que o executado realizou o pagamento integral da 

obrigação jurídica (ID n.º 27997918 e ID n.º 27997919). Portanto, diante 

desta moldura, dado a existência de prova de pagamento da dívida [art. 

313 ‘usque’ art. 326, todos do Código Civil de 2002], conclui-se que 

inexiste débito remanescente, de sorte que a extinção do feito é medida 

que sobressai. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as 

partes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e 

condições fazem parte integrante desta decisão, e, como consequência, 

Julgo Extinto o presente feito, com julgamento do mérito, com supedâneo 

no art. 487, inciso III, alínea ‘b’ do Código de Processo Civil. Indefiro o 
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pedido de expedição de ofícios através dos Sistemas RenaJud, BacenJud 

e SerasaJud, bem como de expedição de ofícios ao CRI, DETRAN e 

Instituições financeiras, pois não subsiste decisão judicial impondo a 

inserção do nome do executado nos órgãos de proteção ao crédito, bem 

com não subsiste atualmente nos autos nenhuma restrição/constrição aos 

bens do executado, imposta por decisão proferida por este juízo. Defiro o 

pedido de desentranhamento dos documentos acostados ao ID n.º 

11612041, ID n.º 11612201, ID n.º 11978454 e ID n.º 11979103, devendo a 

escrivania certificar a diligência. Custas integralizadas quando do 

ajuizamento da petição inicial. Preclusa a decisão judicial, arquive-se o 

processo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, 

em 13 de março de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000945-85.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LAURI WEBER (AUTOR(A))

LAURI WEBER - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER TRASSI DE BRITO OAB - MT20958/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ABEGG COMERCIO DE PECAS ACESSORIOS E BORRACHARIA LTDA - ME 

(REU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1000945-85.2019.8.11.0045. 

AUTOR(A): LAURI WEBER, LAURI WEBER - ME REU: ABEGG COMERCIO 

DE PECAS ACESSORIOS E BORRACHARIA LTDA - ME Cuida-se de Ação 

Indenizatória ajuizada por LAURI WEBER em desfavor de ABEGG 

COMÉRCIO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E BORRACHARIA LTDA. Vieram os 

autos conclusos para deliberação. É o sucinto relatório. Passo a decidir. 

Compulsando o material cognitivo produzido no processo, depreende-se 

que as partes litigantes firmaram transação civil com o objetivo de por fim 

à celeuma estabelecida (Evento n.° 25734861). Cumpre destacar, ainda, 

que conforme se extrai do teor do termo de acordo, não foram 

estabelecidas cláusulas exorbitantes e/ou que possam receber a pecha 

de ilegais, de sorte que nenhum óbice se apresenta à homologação da 

transação civil, visto que em consonância com os ditames legais. Ante o 

exposto, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições 

fazem parte integrante desta decisão, e, como consequência, Julgo Extinto 

o presente feito, com julgamento do mérito, com supedâneo no art. 487, 

inciso III, alínea ‘b’ do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão judicial, 

arquive-se o processo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 13 de março de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001910-34.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO JOSE MORANDINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO SILVA FERREIRA OAB - MT0011538A (ADVOGADO(A))

LUIZ GUSTAVO GIARETTA OAB - MT10172-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVONE LUCIA MARTELLI (EXECUTADO)

JULIO CESAR FERRAZ (EXECUTADO)

LOACIR TECCHIO (EXECUTADO)

GENECIR DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO MENDES OAB - MG0066626A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1001910-34.2017.8.11.0045. 

EXEQUENTE: ROGERIO JOSE MORANDINI EXECUTADO: GENECIR DA 

SILVA, JULIO CESAR FERRAZ, LOACIR TECCHIO, IVONE LUCIA MARTELLI 

Cuida-se de Execução DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL promovida por 

ROGÉRIO JOSÉ MORANDINI contra JULIO CESAR FERRAZ, LOACIR 

TECHIO e IVONE LUCIA MARTELLI, todos já qualificados nos autos. Vieram 

os autos conclusos para deliberação. É o relatório. Passo a decidir. 

Compulsando o contingente probatório produzido no processo, deduz-se 

que os executados realizaram o pagamento integral da obrigação jurídica 

(Evento n.° 25905335). Portanto, diante desta moldura, dado a existência 

de prova de pagamento da dívida [art. 313 ‘usque’ art. 326, todos do 

Código Civil de 2002], conclui-se que inexiste débito remanescente, de 

sorte que a extinção do feito é medida que sobressai. Ante o exposto, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial e, como consequência, 

Julgo Extinto o presente feito, com julgamento do mérito, em face do 

pagamento, com supedâneo no art. 487, inciso I c/c o art. 924, inciso II, 

ambos do Código de Processo Civil. Custas integralizadas quando do 

ajuizamento da petição inicial. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Lucas 

do Rio Verde/MT, em 13 de março de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, 

Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001775-22.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GETULIO DANIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1001775-22.2017.8.11.0045. 

REQUERENTE: JOSE GETULIO DANIEL REQUERIDO: TAM LINHAS AÉREAS 

S/A Trata-se de cumprimento de sentença formulada por JOSÉ GETÚLIO 

DANIEL contra TAM LINHAS AÉREAS S/A, que visa à satisfação da 

obrigação de pagamento das indenizações fixadas na sentença. Vieram 

os autos conclusos para deliberação. É o relatório. Passo a decidir. 

Compulsando o contingente probatório produzido no processo, deduz-se 

que a requerida realizou o pagamento integral da obrigação jurídica. 

Portanto, diante desta moldura, dado o pagamento da dívida [art. 313 

‘usque’ art. 326, todos do Código Civil], conclui-se que inexiste débito 

remanescente, de sorte que a extinção do feito é medida que sobressai. 

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial 

e, como consequência direta, Julgo Extinto o processo, com julgamento do 

mérito, devido a consumação do pagamento, com supedâneo no teor do 

art. 487, inciso I c/c o art. 924, inciso II, ambos do Código de Processo 

Civil. Condeno a executada ao pagamento das custas judiciais. Preclusa 

esta decisão, arquive-se o processo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Lucas do Rio Verde/MT, em 13 de março de 2020. Cristiano dos Santos 

Fialho, Juiz de Direito.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006304-16.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE DAYANE DE ARRUDA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 24/04/2020 Hora: 15:00 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003274-70.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JUVENILSON BARBOSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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LUIS EDUARDO FERREIRA OAB - MT20674/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GDA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1003274-70.2019.8.11.0045. EXEQUENTE: JUVENILSON BARBOSA 

EXECUTADO: GDA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME Vistos. O 

executado GDA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA alega em petição aviada 

em Id. 28907373 que a publicação da sentença se deu em nome do 

causídico suspenso dos quadros da OAB/MT, a quem, portanto, não 

possuía aptidão para exercer as atividades privativas da profissão. 

Aponta, desse modo, nulidade do ato, bem como daqueles que o 

sucederam, pugnando pela renovação da intimação. Em sentido oposto, o 

exequente, através de manifestação em Id. 29395988, defendeu a 

regularidade do ato processual e o indeferimento do pleito. É o merece 

relato. Decido. Verifica-se que o executado foi intimado da sentença por 

publicação no Diário da Justiça Eletrônico - DJE em nome de advogado, à 

época, suspenso junto aos quadros da OAB. Contudo, ao contrário das 

razões do executado, inexiste mácula na publicação da sentença exarada 

em Id. 23825001, posto que em nenhum momento foi solicitado que a 

intimação dos atos processuais fosse realizada em nome de pessoa 

diversa do procurador Leonardo de Mattos. Em verdade, o advogado 

intimado não só tomou ciência da sentença como deixou transcorrer o 

prazo in albis de recurso, sem que tivesse informado a tempo a 

suspensão nos autos, cuja omissão não pode ser agora invocada em 

prejuízo do exequente. Sabe-se que caberia ao patrono essa 

comunicação, de modo que, regularmente intimado o executado dos atos 

processuais, não há cogitar de nulidade. A atitude, aliás, beira a litigância 

de má-fé, na medida em que a intimação da sentença em nome do patrono 

suspenso adveio justamente da ausência de regularização da 

representação nos autos, que deveria ter sido procedida no momento 

imediato à ciência da suspensão junto aos quadros da OAB. Não obstante, 

é pacifico o entendimento dos Tribunais que, para a decretação de 

nulidade, deve-se, além de observar o contexto da causa, demonstrar a 

parte contrária ter sofrido prejuízo. Nesse sentido: ESTADO DE SANTA 

CATARINA PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA 

CATARINA Sexta Turma de Recursos - Lages Embargos de Declaração n. 

0000701-39.2016.8.24.0039/50000 [JUIZADO ESPECIAL CÍVEL].RELATOR: 

JUIZ SÍLVIO DAGOBERTO ORSATTO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM 

RECURSO INOMINADO. ADVOGADO SUSPENSO PELA ORDEM DOS 

ADVOGADOS DO BRASIL. FATO NÃO NOTICIADO NOS AUTOS POR 

OCASIÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO RECURSO INOMINADO. 

INSURGÊNCIA UNICAMENTE EM FACE DOS DECLARATÓRIOS. NULIDADE 

RELATIVA. CAPACIDADE POSTULATÓRIA. NECESSIDADE DE 

REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. SUSPENSÃO DO 

PROCESSO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECLARATÓRIOS. 

NECESSIDADE DE CARACTERIZAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 48 

DA LEI Nº 9.099/95. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. REJEIÇÃO DOS 

EMBARGOS. 1. O sistema das nulidades no processo brasileiro é de 

natureza restritiva, assim, não se proclama nulidade sem prova de efetivo 

prejuízo ao exercício de defesa. 2. Embora o art. 4º do Estatuto da OAB 

disponha que são nulos os atos praticados por advogado suspenso, o 

defeito de representação processual não acarreta, de imediato, a nulidade 

absoluta do ato processual ou mesmo de todo o processo, porquanto tal 

defeito é sanável nos termos do art. 76, caput do CPC/2015.3. Em face a 

necessidade de regularização da representação processual, com a 

finalidade de corrigir-se a ausência de capacidade postulatória, o 

processo dever ser suspenso, ex officio, para proceder-se a intimação da 

parte para que constitua novo patrono legalmente habilitado ao foro em 

geral, no prazo de 30 dias, sob pena de extinção do processo, sem 

resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV do CPC/2015, por 

irregularidade de representação processual.4. O procuratório ao 

advogado suspenso permanece válido, contudo, ressente-se o 

profissional, temporariamente, de capacidade para a prática, eventual, de 

ato pela parte; assim, a intimação da sessão de julgamento e a intimação 

da decisão do recurso inominado são atos válidos, tanto que passíveis de 

convalidação; a suspensão atinge os atos privativos da representação em 

juízo, especialmente perante a Turma de Recursos, já que no Juizado 

Especial Cível não se exige que a representação se faça por advogado 

nas causas inferiores a 20 salários mínimos nacionais.5. A admissibilidade 

dos embargos de declaração está restrita à comprovação dos requisitos 

estabelecidos no art. 48 da Lei n.º 9.099/95. Ademais, a omissão a que se 

refere o art. 48 da Lei nº 9.099/95, diz respeito a ponto que deveria ser 

decido, porém não o foi. Inexistindo os pressupostos legais 

caracterizadores dos embargos, a rejeição é medida que se impõe. V 

(TJ-SC - ED: 00007013920168240039 Lages 0000701-39.2016.8.24.0039, 

Relator: Sílvio Dagoberto Orsatto, Data de Julgamento: 28/09/2017, Sexta 

Turma de Recursos - Lages) (Grifo nosso). RECURSO - APELAÇÃO - 

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE 

PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA – PRELIMINAR. Nulidade. Atos 

processuais praticados por advogado suspenso e ausência de 

citação/intimação dos recorrentes, conforme cláusula contratual. Não 

reconhecimento. A advogada cuja pena de suspensão foi aplicada pela 

Ordem dos Advogados do Brasil, comprovadamente, praticou atos nestes 

autos em período anterior e posterior a suspensão. Ausência de qualquer 

prejuízo aos apelantes. Cláusula contratual que prevê a intimação/citação 

dos fiadores para os atos processuais que exijam tal providência. Ciência 

aos fiadores/devedores sobre o débito existente. Medida que não cabe ao 

locador/credor, sobretudo porque inexistente previsão legal ou contratual. 

Prejudiciais afastadas. RECURSO - APELAÇÃO - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - 

AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM 

COBRANÇA – MERITO. Multa por infringência contratual. Inadmissibilidade. 

Conjunto probatório suficiente a demonstrar inexistir qualquer violação das 

regras contratuais ajustadas entre as partes, pelo autor. Sentença 

mantida. Recurso de apelação não provido. (TJ-SP - APL: 

00055132020128260004 SP 0005513-20.2012.8.26.0004, Relator: 

Marcondes D'Angelo, Data de Julgamento: 20/08/2015, 25ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2015) (Grifo nosso). De toda 

sorte, recai sobre os Juizados Especiais, nas palavras de Felippe Vorring 

Rocha, “o princípio da instrumentalidade das formas (art. 13, caput) e o 

princípio do prejuízo (art. 13, §1º). Este estabelece que a declaração da 

nulidade de um ato dependerá da demonstração do correspondente 

prejuízo (pas de nullité sans grief – não há nulidade sem prejuízo) e, 

aquele, que o ato processual é valido, ainda que praticado de forma 

diversa daquela prevista em lei, desde que atinge sua finalidade.” (Rocha, 

Felippe Vorring. Manual dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais: teoria e 

prática – 9. ed. – São Paulo: Atlas, 2017. pg. 34.) (Grifo nosso). Dessa 

forma, em vista que no caso não restou comprovado o prejuízo da parte 

executada, pois não houve atropelo das garantias fundamentais ligadas 

ao procedimento e, portanto, vício ao devido processo legal, a continuação 

do processo é medida salutar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido para a 

restituição do prazo recursal. Outrossim, tendo em vista que o advogado 

Leonardo de Mattos praticou atos postulatórios em período de suspensão 

junto à Ordem dos Advogados do Brasil, DETERMINO à Secretaria Judicial 

que expeça ofício à Seccional da OAB/MT e ao Ministério Público, com 

cópia integral dos presentes autos, para providências. Por fim, antes de 

analisar os demais pedidos do credor, INTIME-SE o exequente, para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, colacione aos autos planilha com demonstrativo 

do valor do crédito atualizado. Oportunamente, conclusos. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Lucas do Rio Verde/MT, data 

registrada pelo processo. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000504-70.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR RITA SEVERINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RODRIGUES DE FREITAS JUNIOR OAB - MT20055-O 

(ADVOGADO(A))

WILLIAN GONCALVES DA SILVA OAB - MT18400/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REQUERIDO)

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 
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LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, JARDIM DAS PALMEIRAS, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1000504-70.2020.8.11.0045 Valor da causa: R$ 16.335,60 ESPÉCIE: 

[Concessão, Conversão, Parcelas de benefício não pagas]->PETIÇÃO 

CÍVEL (241) POLO ATIVO: OSMAR RITA SEVERINO POLO PASSIVO: INSS 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Fica Vossa Senhoria 

devidamente INTIMADO(A), na qualidade de Advogado(a) do(a) 

Requerente, em razão da perícia determinada nos autos do processo 

acima indicado, a REALIZAR AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA O(A) 

AUTOR(A) COMPARECER no dia 17/06/2020 (quarta-feira), a partir das 

08h30min ou as 13h:30min, por ordem de chegada, na Avenida Mato 

Grosso 936-S, Alvorada, Lucas do Rio Verde, a fim de realizar perícia. 

Bem como sua intimação para impugnar a contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000395-56.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ GONZAGA CARVALHO ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN VARDEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0011840A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

GERENCIA EXECUTIVA DO INSS - CUIABÁ-MT (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, JARDIM DAS PALMEIRAS, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1000395-56.2020.8.11.0045 Valor da causa: R$ 12.468,00 ESPÉCIE: 

[Aposentadoria por Invalidez]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO 

ATIVO: LUIZ GONZAGA CARVALHO ALMEIDA POLO PASSIVO: INSS 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Fica Vossa Senhoria 

devidamente INTIMADO(A), na qualidade de Advogado(a) do(a) 

Requerente, em razão da perícia determinada nos autos do processo 

acima indicado, a REALIZAR AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA O(A) 

AUTOR(A) COMPARECER no dia 01/07/2020 (quarta-feira), a partir das 

08h30min ou as 13h:30min, por ordem de chegada, na Avenida Mato 

Grosso 936-S, Alvorada, Lucas do Rio Verde, a fim de realizar perícia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005434-68.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JAILSON SANTANA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

RAYSA FREITAS DA SILVA OAB - MA17542 (ADVOGADO(A))

RICARDO ROBERTO DALMAGRO OAB - RS28591-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, JARDIM DAS PALMEIRAS, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1005434-68.2019.8.11.0045 Valor da causa: R$ 11.996,00 ESPÉCIE: 

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário ]

->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: JAILSON SANTANA 

DA SILVA POLO PASSIVO: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL Fica Vossa Senhoria devidamente INTIMADO(A), na qualidade de 

Advogado(a) do(a) Requerente, em razão da perícia determinada nos 

autos do processo acima indicado, a REALIZAR AS MEDIDAS 

NECESSÁRIAS PARA O(A) AUTOR(A) COMPARECER no dia 19/06/2020 

(sexta-feira), a partir das 08h30min, por ordem de chegada, na Avenida 

Mato Grosso 936-S, Alvorada, Lucas do Rio Verde, a fim de realizar 

perícia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000308-03.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR ATHELY DE REZENDE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, JARDIM DAS PALMEIRAS, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1000308-03.2020.8.11.0045 Valor da causa: R$ 14.546,00 ESPÉCIE: 

[Aposentadoria por Invalidez]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO 

ATIVO: JAIR ATHELY DE REZENDE POLO PASSIVO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fica Vossa Senhoria devidamente 

INTIMADO(A), na qualidade de Advogado(a) do(a) Requerente, em razão 

da perícia determinada nos autos do processo acima indicado, a 

REALIZAR AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA O(A) AUTOR(A) 

COMPARECER no dia 19/06/2020 (sexta-feira), a partir das 08h30min, por 

ordem de chegada, na Avenida Mato Grosso 936-S, Alvorada, Lucas do 

Rio Verde, a fim de realizar perícia. Bem como sua intimação para 

impugnar a contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000373-95.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI ANGELO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE OAB - MT0010955A 

(ADVOGADO(A))

HEMELLY BURATTO OAB - MT0012243A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, JARDIM DAS PALMEIRAS, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1000373-95.2020.8.11.0045 Valor da causa: R$ 30.229,26 ESPÉCIE: 

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário ]

->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: VALDECI ANGELO 

SILVA POLO PASSIVO: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL Fica Vossa Senhoria devidamente INTIMADO(A), na qualidade de 

Advogado(a) do(a) Requerente, em razão da perícia determinada nos 

autos do processo acima indicado, a REALIZAR AS MEDIDAS 

NECESSÁRIAS PARA O(A) AUTOR(A) COMPARECER no dia 24/06/2020 

(quarta-feira), a partir das 08h30 ou as 13h:30min, por ordem de chegada, 

na Avenida Mato Grosso 936-S, Alvorada, Lucas do Rio Verde, a fim de 

realizar perícia. Bem como sua intimação para impugnar a contestação, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000391-19.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELE FERNANDES FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, JARDIM DAS PALMEIRAS, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1000391-19.2020.8.11.0045 Valor da causa: R$ 15.000,00 ESPÉCIE: 

[Aposentadoria por Invalidez]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO 

ATIVO: GRACIELE FERNANDES FERREIRA POLO PASSIVO: INSS 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Fica Vossa Senhoria 

devidamente INTIMADO(A), na qualidade de Advogado(a) do(a) 

Requerente, em razão da perícia determinada nos autos do processo 

acima indicado, a REALIZAR AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA O(A) 

AUTOR(A) COMPARECER no dia 24/06/2020 (quarta-feira), a partir das 

08h30 ou as 13h:30min, por ordem de chegada, na Avenida Mato Grosso 
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936-S, Alvorada, Lucas do Rio Verde, a fim de realizar perícia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000377-35.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER DOS SANTOS ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, JARDIM DAS PALMEIRAS, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1000377-35.2020.8.11.0045 Valor da causa: R$ 15.000,00 ESPÉCIE: 

[Aposentadoria por Invalidez]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO 

ATIVO: WAGNER DOS SANTOS ARAUJO POLO PASSIVO: INSS 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Fica Vossa Senhoria 

devidamente INTIMADO(A), na qualidade de Advogado(a) do(a) 

Requerente, em razão da perícia determinada nos autos do processo 

acima indicado, a REALIZAR AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA O(A) 

AUTOR(A) COMPARECER no dia 24/06/2020 (quarta-feira), a partir das 

08h30 ou as 13h:30min, por ordem de chegada, na Avenida Mato Grosso 

936-S, Alvorada, Lucas do Rio Verde, a fim de realizar perícia. Bem como 

sua intimação para impugnar a contestação, no prazo legal.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 110772 Nr: 4310-09.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE JESUS LIMA DE CARVALHO FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELDER DOUGLAS BORGES DE OLIVEIRA, V 

DALSOQUIO E CIA LTDA-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAURO DIER DIAS 

NASCIMENTO - OAB:OAB/MT 18.159, ELLEN XIMENA BAPTISTA DE 

CARVALHO - OAB:17232/O, FERNANDO DE MATOS BORGES - 

OAB:11068, PAULO CESAR BARBIERI - OAB:OAB/MT 17.739, VINÍCIUS 

PULIDO GUADANHIN - OAB:MT/11.006-B

 Por todo exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação, com fulcro no 

art. 487, inc. I, do CPC, em relação à segunda requerida, V. DALSOQUIO E 

CIA LTDA – EPP e, ainda, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do 

mérito, com relação ao primeiro requerido, ELDER DOUGLAS BORGES DE 

OLIVEIRA, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.De consequência, 

condeno a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios 

devidos aos advogados dos requeridos, que fixo em R$ 3.000,00 (três mil 

reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, contudo, suspendo a 

exigibilidade do pagamento, vez que a parte é beneficiária da gratuidade 

da justiça (art. 98, § 3º, do CPC).Deixo de condenar a autora em pena de 

litigância de má-fé, visto que não restou comprovada a existência de dolo, 

culpa ou qualquer conduta que resultou em prejuízo à parte adversa.Após 

o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais e, nada sendo 

requerido no prazo legal, arquive-se o presente feito, dando-se às 

devidas comunicações, anotações e baixas de praxe.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 15218 Nr: 1115-65.2005.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COSTA SEMENTES E MÁQUINAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINO ROBERTO PINTO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NOELI IVANI ALBERTI - 

OAB:4061, RANNIER FELIPE CAMILO - OAB:MT 22.135-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALDOREMA VIANA REGINATO 

- OAB:3.500-B, VALQUIRIA PEREIRA BARBOSA - OAB:4130

 VISTOS.

DEFIRO a suspensão do feito, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC.

Em consonância com o art. 1.266, da CNGC/MT, remetam-se os autos ao 

arquivo provisório, com baixa no relatório estatístico das atividades 

forenses, mantendo em aberto na Distribuição, realizando, ainda, 

agendamento no sistema informatizado, com prazo de 01(um) ano.

Decorrido o período supra, intime-se o exequente para que se manifeste, 

no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que for de direito para 

prosseguimento do feito executório.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 41778 Nr: 2087-25.2011.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO PAULO DELLA VECCHIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVA INTEGRAÇÃO /EUCATUR-EMPRESA 

UNIÃO CASCAVÉL DE TRANPORTES E TUR. LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mirceia Maria Ely - OAB:16141 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ DE ARAÚJO SIQUEIRA - 

OAB:PR/39.549

 VISTOS.

Pois bem.

Considerando a implantação do sistema PJE nesta Comarca, através da 

Portaria da Presidência n.º 127/2016, bem como diante da necessidade de 

concentração dos processos em uma única plataforma, como forma de 

garantir a celeridade processual, adoto o posicionamento dos ilustres 

colegas Magistrados desta Comarca, que estão decidindo pela tramitação 

do cumprimento de sentença dos processos físicos, de maneira 

eletrônica.

 Assim, determino a intimação da parte interessada para promover o 

cumprimento de sentença junto ao sistema PJE, sem a necessidade de 

recolhimento de custas, eis que importa em mera fase processual.

O pedido deverá instruído com o respectivo título judicial (sentença e 

acórdão), certidão de trânsito em julgado, procurações outorgadas pelas 

partes, deferimento da gratuidade da justiça, se houver, bem como outras 

peças processuais consideradas necessárias para demonstrar a 

existência do crédito, observando-se ainda, o disposto no art. 524, do CPC 

ou art. 534, conforme o caso.

O cumprimento de sentença deverá ser distribuído a este juízo, nos termos 

do art. 516, do CPC.

Aguarde-se o presente feito em cartório, pelo prazo de 30 (trinta) dias, a 

fim de que a parte interessada realize as devidas cópias dos documentos 

necessários para distribuição do respectivo cumprimento de sentença no 

sistema PJE.

Decorrido o período supra, arquivem-se os presentes autos com as 

cautelas de praxe.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 82022 Nr: 1312-73.2012.811.0045

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMPÉRIO MINERAÇOES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR ANGELO MARIANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ANTONIO DUARTE 

ALVARES - OAB:3.432OAB/MT, MARCELO SILVA MOURA - 

OAB:12307

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT

 VISTOS.

Pois bem.

Considerando a implantação do sistema PJE nesta Comarca, através da 

Portaria da Presidência n.º 127/2016, bem como diante da necessidade de 

concentração dos processos em uma única plataforma, como forma de 

garantir a celeridade processual, adoto o posicionamento dos ilustres 

colegas Magistrados desta Comarca, que estão decidindo pela tramitação 

do cumprimento de sentença dos processos físicos, de maneira 

eletrônica.

 Assim, determino a intimação da parte interessada para promover o 
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cumprimento de sentença junto ao sistema PJE, sem a necessidade de 

recolhimento de custas, eis que importa em mera fase processual.

O pedido deverá instruído com o respectivo título judicial (sentença e 

acórdão), certidão de trânsito em julgado, procurações outorgadas pelas 

partes, deferimento da gratuidade da justiça, se houver, bem como outras 

peças processuais consideradas necessárias para demonstrar a 

existência do crédito, observando-se ainda, o disposto no art. 524, do CPC 

ou art. 534, conforme o caso.

O cumprimento de sentença deverá ser distribuído a este juízo, nos termos 

do art. 516, do CPC.

Aguarde-se o presente feito em cartório, pelo prazo de 30 (trinta) dias, a 

fim de que a parte interessada realize as devidas cópias dos documentos 

necessários para distribuição do respectivo cumprimento de sentença no 

sistema PJE.

Decorrido o período supra, arquivem-se os presentes autos com as 

cautelas de praxe.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 82108 Nr: 1414-95.2012.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PALOMA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INES IAGUELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREYA MONTI OSORIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605, SAMUEL DE CAMPOS WIDAL FILHO - 

OAB:7197/MT, THIAGO REBELLATO ZORZETO - OAB:291194

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VARDEL BIZARELLO 

DOS SANTOS - OAB:11840/MT, HUGO ROGERIO GROKSKREUTZ - 

OAB:13407, REVEL - OAB:, SERGIO ALBERTO BOTEZINI - OAB:8189-B 

MT

 Assim, os presentes embargos não incidem em nenhuma das hipóteses 

previstas no artigo 1.022 do CPC, visto que inexiste obscuridade a ser 

aclarada, uma vez que as provas produzidas nos autos foram 

devidamente valoradas, levando à fundamentação e convencimento 

expostos na sentença proferida.Posto isto, REJEITO os embargos 

declaratórios levantados pelo embargante e mantenho todos os termos da 

aludida sentença, com vista ao seu integral cumprimento.Intimem-se. 

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 113532 Nr: 5813-65.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCINEIA SODRE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128.341-OAB/SP

 VISTOS.

Defiro o pedido retro.

Expeça-se alvará de levantamento da quantia depositada nos autos (p. 

128), transferindo-a para a conta corrente do advogado do autor, indicada 

à p. 131, eis que detém poderes para tanto, conforme procuração 

constante dos autos (p. 23).

Ultimadas as providências acima e nada mais sendo requerido pelas 

partes no prazo legal, arquivem-se os presentes nos termos da sentença 

de pp. 118/121.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 175425 Nr: 166-16.2020.811.0045

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAIRTON CESAR PERES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT, TATIANA MARIANI BARAZETTI - OAB:OAB/MT 

21074-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTOS.Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL C/C TUTELA DE 

URGÊNCIA COM EFEITO SUSPENSIVO proposto por CLAIRTON CESAR 

PERES em face da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO.

(...) Assim, SUSPENDO o processamento do presente feito pelo prazo de 

30 (trinta) dias, a fim de que o embargante comprove a garantia do juízo 

nos termos do art. 16 da Lei de Execução Fiscal, sob pena de 

extinção.Sem prejuízo, apensem-se os presentes à Execução Fiscal 

código: 20619.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 104860 Nr: 1215-68.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR JOAQUIM RODRIGUES 

JUNIOR - OAB:7.044 -B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA FEDERAL EM 

MATO GROSSO - OAB:

 Vistos.

Pois bem.

De início, cumpre esclarecer que o Precatório expedido nos autos (p. 85), 

refere-se às parcelas atrasadas devidas ao autor desta ação, Sr. 

Francisco das Chagas Pereira Pinto, assim, correta a expedição de 

requisição de pagamento em seu nome.

Porém, como sabido, possível o destaque dos honorários contratuais do 

advogado na própria requisição de pagamento (Precatório o RPV), nos 

termos do § 4º, do art. 22, do Estatuto da Advocacia e Ordem dos 

Advogados do Brasil (OAB), possibilidade esta não requerida ao juízo 

pelos advogados, visto que da petição de pp. 71/72 e 80, extrai-se tão 

somente, o percentual de honorários contratuais que seriam devidos à 

advogada Janice Maria Longhi Giotto, sem qualquer pedido de destaque 

em Precatório ou RPV.

Igualmente, a decisão de p. 83 não determinou o destaque, contudo, 

consignou que uma vez informado o pagamento do respectivo Precatório 

pelo tribunal competente, o levantamento dos valores (mediante alvará 

eletrônico), deveria observar o pactuado entre a parte autora, antigo e 

atual patrono, sem qualquer prejuízo assim, à causídica subscritora do 

petitório retro.

Superada tal questão, aguarde-se o pagamento do Precatório expedido à 

p. 85.

Com a juntada de informação de pagamento, expeçam-se os competentes 

alvarás na forma determinada à p. 83, último parágrafo, atentando-se 

ainda, à conta bancária indicada pela Dra. Janice Maria Longhi Giotto (p. 

87), para transferência de sua cota parte, nos termos do pactuado (pp. 

66/67).

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 40639 Nr: 944-98.2011.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEURA MAURA DE FÁTIMA DOS SANTOS, AILTON 

JACINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIANE PELATTI - OAB:OAB/SC 

33611, MAURICIO VIEIRA SERPA - OAB:12758/MT, RAFAEL WASNESKI 

- OAB:14334/MS, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT, 

WILLIAM DOS SANTOS PUHL - OAB:24067/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Cuida-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto por CLEURA MAURA 

DE FÁTIMA DOS SANTOS, representada por seu procurador AILTON 

JACINTO em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.
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Compulsando os autos, verifica-se a juntada de ofícios do Tribunal 

Regional Federal, indicando o depósito dos valores concernentes aos 

RPV’s expedidos nos autos (pp. 183/184).

Assim, diante do adimplemento integral da obrigação através do 

pagamento dos respectivos RPV’s, DECLARO EXTINTO o processo, nos 

moldes do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Expeça-se alvará de levantamento da quantia depositada em juízo (ofícios 

de pp. 183/184), transferindo-a para conta corrente do patrono da 

exequente, Dr. Ricardo Roberto Dalmagro, conforme indicado à p. 185, eis 

que detém poderes para tanto, como se vê das procurações constantes 

dos autos (pp. 29 e 33).

Sem honorários. Custas na forma estabelecida na sentença de pp. 97/100.

Sem prejuízo, determino que as intimações e publicações se façam 

conforme requerido à p. 185. Anote-se.

Transitada em julgado arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 85109 Nr: 4675-68.2012.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORENI FRANCISCO DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELLA RODRIGUES CHAVES 

DE PAULA - OAB:MG/167.721, MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RAFAEL WASNIESKI - OAB:14334, RICARDO ROBERTO 

DALMAGRO - OAB:12205-A/MT, WILLIAM DOS SANTOS PUHL - 

OAB:24067/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Pois bem.

Intime-se o exequente, através de seu advogado para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifeste-se expressamente acerca da cessão do crédito 

oriundo do Precatório expedido nestes autos, conforme informado pelo 

TCJUS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO 

PADRONIZADOS às pp. 177/180 e documentos anexos (pp. 181/196).

Desde já considerando o pedido formulado pelo advogado Mauricio Vieira 

Serpa (pp. 197/199) cumpre ressaltar que a cessão realizada consigna 

em sua cláusula décima sexta (p. 184), que não haverá prejuízo aos 

honorários advocatícios pactuados no percentual de 35%.

Com a juntada de manifestação, torne-me conclusos para decisão.

Saliento por oportuno, não haver qualquer prejuízo à parte exequente, seu 

advogado ou terceiro interessado, tendo em vista que o pagamento do 

precatório expedido nestes autos se dará mediante depósito judicial e a 

consequente liberação dos valores será realizada através de alvará 

eletrônico, após decisão deste juízo.

Sem prejuízo, determino desde já, o cadastro da cessionária como terceira 

interessada nestes autos, realizando as publicações e intimações 

conforme requerido à p. 180. Anote-se.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 110104 Nr: 3999-18.2015.811.0045

 AÇÃO: Exceção de Suspeição->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRIO BAGINI, ROSA MARIA TRÊS BAGINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WASHIGTON LUIZ MAYER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abel Sguarezi - OAB:8.347/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO LUIS DALTO DE 

MORAES - OAB:13458-A/MT

 Vistos.

Intime-se o advogado subscritor da petição retro do desarquivamento do 

presente processo, a fim de que possa realizar carga, pelo prazo legal.

Nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, retornem ao arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 84319 Nr: 3847-72.2012.811.0045

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NICOLAS GAZZI MARQUES, ELAINE CRISTINA GAZZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMILSON SANTOS MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO ROGÉRIO GROKSKREUTZ - 

OAB:MT/13.407-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante da juntada das certidões pelo inventariante (pp. 111/112), intime-se 

a Fazenda Pública Estadual, nos termos da decisão de pp. 106/107, parte 

final.

Ressalto, por oportuno, a desnecessidade de juntada de nova certidão 

negativa de débitos relativos à União, visto que tal documento já consta 

dos autos (p. 56).

Com a juntada de manifestação da Fazenda Pública Estadual, torne-me 

conclusos.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 93851 Nr: 899-89.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TCT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT, AIRTON CELLA - OAB:3938/O, ALINE PARIZZI - 

OAB:15.516, ENOQUES VITORINO DA SILVA - OAB:15210, JEAN 

CARLOS CEZAR - OAB:9890-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALANDARC DA ROSA 

DANTAS - OAB:MT/8.140-B

 VISTOS.

Considerando o petitório da autora (pp. 1070/1071), intime-se o requerido 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove a obrigação de fazer 

disposta no acordo homologado por sentença às pp. 1043 e verso.

 Sem prejuízo, expeça-se a Sra. Gestora, certidão para o registro da 

penhora sobre o imóvel objeto da matrícula n.º 10.357 (item II do acordo de 

p. 1043), a fim de que a credora providencie a averbação junto ao 

respectivo cartório imobiliário.

No mais, diante dos novos esclarecimentos prestados pelo CRI local (pp. 

1074/1075), que se mostram de acordo com a lei, intimem-se as partes 

para que satisfaçam integralmente as exigências enumeradas no ofício de 

pp. 1054/1055.

 Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 102201 Nr: 22676-33.2014.811.0045

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C. C. R. LUCAS DO RIO VERDE - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO ANDRÉ DIESEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN - 

OAB:11876-A/MT, MARCO ANDRE HONDA FLORES - OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Cuidam os autos de AÇÃO MONITÓRIA aviada pela COOPERATIVA DE 

CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO 

GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT em face de EDUARDO ANDRE 

DIESEL.

 O requerido fora citado para pagar o débito nos termos do artigo 701 e 

seguintes, do CPC (certidão de p. 148), contudo, deixou transcorrer o 

prazo legal, sem efetuar o pagamento do valor devido, nem opor embargos 

monitórios (certidão de p. 152).

Assim, verificando a inércia do requerido, CONVERTO O PRESENTE EM 

MANDADO EXECUTIVO, nos termos do artigo 701, §2º do CPC, devendo 

prosseguir-se a execução.

Com efeito, DETERMINO O CUMPRIMENTO DO ITEM 6.2.4.4, DA CNGC: “A 

secretaria deverá remeter ao Cartório Distribuidor, para anotação, os 

feitos que passarem à fase de cumprimento/execução de sentença.
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Após, ordeno, nos termos da Lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil) o 

seguinte:

1) A intimação do executado, para que no prazo de 15(quinze) dias, pagar 

o débito acrescido de custas, se houver (art. 523, caput, do CPC);

2) Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo acima estipulado, o 

débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também de 

honorários de advogado de 10% (dez por cento) (art. 523, §1º, do CPC);

3) Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto, a multa e os 

honorários previstos acima incidiram sobre o restante (art. 523, §2º, do 

CPC);

4) Não efetuado o pagamento tempestivamente ordeno que seja expedido 

mandado de penhora e avaliação de bens em nome do devedor, 

suficientes para atender a dívida, conforme cálculo anexado pelo 

exequente (art. 523, §3º, do CPC);

5) Transcorrido o prazo fixado no item “1”, inicia-se o prazo para o 

executado, independente de penhora ou nova intimação, para, querendo, 

oferecer impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 

525, caput, do CPC.

Fixo os honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) do valor 

da causa.

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 105989 Nr: 1789-91.2015.811.0045

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RITA DE CÁSSIA PIRES RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS LINDEMBERG DA COSTA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEMELLY BURATTO - 

OAB:12243/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença o plano de partilha amigável 

apresentando às pp. 73/75, para que produza os seus jurídicos e legais 

efeitos, e, por consequência, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC.Diante da homologação da partilha 

nos termos dispostos, resta prejudicado o pedido de autorização para 

venda judicial do veículo VW Gol.Transitado em julgado, EXPEÇA-SE o 

competente formal de partilha, haja vista declaração de isenção do 

imposto ITCD, emitida pela Sefaz/MT (p. 85), e guia de informação ITCD 

com a indicação de recolhimento do respectivo imposto, emitida pela 

Secretaria de Estado da Receita/PB (p. 87/88).Sem custas em razão da 

gratuidade.Ciência ao Ministério Público.Procedidas às formalidades legais, 

arquivem-se os autos com as anotações e baixas de praxe.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 9326 Nr: 691-91.2003.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM EXPORTADORA E IMPORTADORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARLOS BALABAN, MARIANO 

BALABAM, REINALDO ANTÔNIO MELCHIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504/MT, VASCO RIBEIRO GONÇALVES DE MEDEIROS - 

OAB:3.665-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SOLEICA FATIMA GOES 

FERMINO DE LIMA - OAB:4.049/MT

 VISTOS, ETC.Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO proposto contra 

a sentença proferida as pp. 170/173, pelo executado/embargante, 

alegando a existência de contradição no r. decisum, porquanto a exceção 

de pré-executividade foi acolhida reconhecendo a (....)Pois bem, a parte 

embargante argumenta que o entendimento desse Juízo foi contraditório e 

ou obscuro, porquanto o valor dos honorários deve incidir sobre o valor 

dado a causa e não sobre o débito, considerando que a sentença 

declarou a inexistência de débito, extinguindo a execução.No caso, 

entendo que assiste razão ao embargante, porquanto realmente a decisão 

proferida reconheceu a inexigibilidade do titulo, assim os honorários deve 

incidir sobre o valor dado a causa. Posto isto, ACOLHO os embargos 

declaratórios levantados pelo embargante/executado, para retificar o 

dispositivo da sentença, devendo constar o seguinte:“Condeno o 

excepto/exequente, ao pagamento dos honorários advocatícios em favor 

do patrono dos excipientes/executados, no percentual de 10% (dez por 

cento), este incidente sobre o valor dado a causa.Mantendo todos os 

demais termos da aludida sentença, com vista ao seu integral 

cumprimento.Intime-se a parte exequente desta decisão, a fim de que 

apresente complementação ao recurso de apelação interposto, se se 

assim desejar, no prazo de 15 (quinze) dias.Em nada sendo requerido pelo 

exequente/apelante, certifique-se e proceda a intimação do 

executada/embargante, para que apresente contrarrazões ao recurso de 

apelação interposto as pp. 177/181, no prazo de 15 (quinze) 

dias.Intimem-se. Cumpra-se. Às providências necessárias.

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

1ª Vara

Decisão

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1001509-39.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOVANE BARBOSA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VICTOR GUIMARAES OAB - MT25803/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Inês Rodrigues Goulart (REQUERIDO)

JOSE ANTONIO LEAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 1ª Vara 

PJE nº 1001509-39.2019.8.11.0021 DECISÃO Trata-se de ação de 

adjudicação compulsória com pedido de tutela de urgência ajuizada por 

JOVANE BARBOSA ALVES em face do JOSÉ ANTÔNIO LEÃO e INÊS 

RODRIGUES GOULART, todos qualificados nos autos em epígrafe. Alega a 

parte autora, em síntese, que: a) firmou contrato de compromisso de 

compra e venda de imóvel com o requerido José Antônio Leão, com 

anuência de segunda requerida, cônjuge deste, deixando esta de assinar 

prontamente o contrato em razão de estar em cidade diversa, se 

comprometendo, no entanto, a assinar o contrato posteriormente; b) houve 

adimplemento total do preço do imóvel estabelecido no contrato; c) em 

decorrência da necessidade de desocupar o imóvel que aluga atualmente, 

iniciou o aterramento do imóvel objeto do contrato com a intenção de 

construir ponto comercial e residência; d) após o início do aterramento foi 

surpreendido pelo primeiro requerido exigindo que interrompesse a obra 

uma vez que o imóvel não lhe pertencia, alegando a existência de débitos, 

se recusando a outorgar escritura pública de compra e venda do imóvel; 

e) até o presente momento não foi conferida a outorga uxória pela 

segunda requerida; Dessa forma, requer a concessão de tutela de 

urgência a fim de que seja suprida a outorga uxória não concedida, bem 

como, seja determinada a adjudicação compulsória do imóvel com 

consequente expedição de alvará judicial visando à lavratura da escritura 

pública de compra e venda. Breve relato. Fundamenta-se. Decide-se. De 

acordo com a norma insculpida no art. 294 do Código de Processo Civil, a 

tutela provisória compreende os institutos da tutela de urgência (artigos 

300 a 310) e da tutela de evidência (artigo 311). Por sua vez, a tutela de 

urgência, a depender de sua natureza jurídica, se caracteriza como tutela 

cautelar (garantidora) ou tutela antecipada (satisfativa). A concessão da 

tutela de urgência, seja ela cautelar ou antecipada, pressupõe a presença 

dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam: a probabilidade 

de direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesta 

senda, o requerente deverá demonstrar, em sede de cognição sumária, 

por meio dos fatos narrados e das provas carreadas aos autos, a 

presença de elementos que indiquem a plausibilidade da existência do 

direito pleiteado (fumus boni iuris), e que no caso concreto, o não 

deferimento da medida, aliado ao decurso do tempo necessário para 

julgamento definitivo da demanda, poderá acarretar danos de difícil 

reparação, ou a futura impossibilidade de prestação da tutela jurisdicional, 

consubstanciando verdadeiro perigo na demora (periculum in mora). 

Acerca do tema, preleciona Luiz Guilherme Marinoni[1] que: A 

probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória 

para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge 
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da confrontação das alegações e das provas com os elementos 

disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau 

de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O Juiz tem 

que convencer de que o direito é provável para conceder “tutela 

provisória” Destaca-se ainda que, em regra, não será possível a 

concessão da tutela de urgência de natureza antecipada quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, §3º do Código 

de Processo Civil). Em análise da demanda, conclui-se que a tutela de 

urgência de natureza antecipatória não merece acolhimento ante a 

ausência dos requisitos previstos no art. 300 do CPC. Preceitua o art. 

1.418 o seguinte: Art. 1.418. O promitente comprador, titular de direito real, 

pode exigir do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos 

deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, 

conforme o disposto no instrumento preliminar; e, se houver recusa, 

requerer ao juiz a adjudicação do imóvel. Por outro lado, é pacífico o 

entendimento no sentido de que: “o direito à adjudicação compulsória não 

se condiciona ao registro de compromisso de compra e venda no cartório 

de imóveis” (Súmula n. 239 do Superior Tribunal de Justiça). Assim, em 

linhas gerais, o pleito de adjudicação compulsória pressupõe a existência 

de um compromisso de compra e venda (instrumento preliminar), o 

cumprimento de todos os seus termos e, a recusa do promitente vendedor 

em efetuar a transferência definitiva do bem. No caso em tela, ao 

compulsar os autos, verifica-se que o imóvel descrito no instrumento 

particular de compromisso de compra e venda diverge quanto à extensão 

em relação àquele descrito na matrícula n. 12.550 do CRI da Comarca de 

Água Boa/MT (id. 22045950 – id. 22045968). Explica-se. Ambas as laterais 

dos imóveis descritos apresentam uma diferença de aproximadamente 15 

(quinze) metros, um em relação ao outro, sendo necessária a 

regularização neste ponto. Tal constatação deve ser considerada em 

cotejo com a cláusula 5ª (quinta) do instrumento particular anexado aos 

autos, que atribui ao requerente (comprador) o ônus de promover o 

desmembramento do lote objeto do contrato em relação à área 

remanescente, anteriormente à transmissão da posse, providência essa 

não comprovada. Além disso, o adimplemento total do preço estabelecido 

não restou demonstrado pelo autor, haja vista somente ter sido carreado 

aos autos cheque referente à parte do valor, sem notícia de sua 

compensação (id. 22045954). Quanto ao perigo de dano, em que pese o 

autor fundamente a urgência da medida em decorrência da necessidade 

de desocupar o imóvel que aluga atualmente, não exsurgem dos autos 

elementos que evidenciem tal situação. Destarte, não sendo possível a 

partir de uma análise perfunctória verificar a probabilidade de direito do 

autor, o indeferimento da tutela requerida é medida que se impõe. 1 – Ante 

o exposto, com arrimo no art. 300 do CPC, este Juízo INDEFERE o pedido 

de tutela de urgência de natureza antecipada formulado pelo autor 

incidentalmente na exordial, ante a ausência do requisito da probabilidade 

de direito. 2 - Considerando que a demanda em destaque versa sobre 

direitos disponíveis, estando preenchidos os requisitos da petição inicial 

estabelecido no art. 319 do Código de Processo Civil, não sendo hipótese 

de rejeição liminar da pretensão (art. 332 do CPC), conforme o art. 334 do 

Código de Processo Civil DESIGNA-SE audiência de conciliação para o dia 

19 de maio de 2020 às 13h30min (MT), a ser realizada no Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos e Cidadania de Água Boa/MT (CEJUSC), devendo 

as partes comparecer acompanhadas de seus respectivos advogados ou 

pela Defensoria Pública, conforme determina o art. 334, §9º do CPC. 3 – 

EXPEÇA-SE carta de citação e intimação do réu, nos termos do art. 248 do 

CPC, observando-se que o ato deverá ser cumprido com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias para o comparecimento da audiência de 

conciliação acima designada, conforme determina o art. 334 do Código de 

Processo Civil, 4 – O réu poderá oferecer contestação no prazo de 15 

(quinze) dias contados da data de audiência de conciliação, de acordo 

com as normas dos artigos 336 e 337 do CPC, sem prejuízo de 

ajuizamento de reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do CPC, 

devendo ser certificado o prazo destes instrumentos pela Secretaria 

deste Juízo. 5 – Na hipótese de o réu alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das 

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste 

via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, 

conforme preceituam os artigos 350 e 351 do CPC. 6 – INTIME-SE o 

advogado do autor, via DJE, para o comparecimento na audiência de 

conciliação designada (art. 334, §3º do CPC). 7 – CONSIGNE-SE no 

expediente de comunicação das partes advertência de que a ausência 

delas na audiência de conciliação referida no item “2” irá acarretar multa 

por ato atentatório à dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o 

valor da causa ou da vantagem econômica pretendida, conforme 

determina o art. 334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em conjunto 

manifestarem o desinteresse na realização da audiência (art. 334, §4º, 

inciso I do CPC), hipótese na qual a Secretaria promoverá o cancelamento 

da audiência designada, considerando-se como termo inicial para 

apresentação da contestação aquele estabelecido pelo art. 335, II do CPC. 

8 – Por fim, após a realização da audiência de conciliação, sendo obtida 

ou não a conciliação, devendo ser lavrado termo num ou noutro sentido, 

havendo ou não contestação e réplica, o que deverá ser certificado nos 

autos, CONCLUSOS para os fins do artigo 347 do CPC. 9 – CUMPRA-SE. 

Água Boa/MT, 12 de março de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de 

Direito em Designação [1] MARINONI, Luiz Guilherme. Novo Curso de 

Processo Civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum, volume 

2/ Luiz Guilherme Marinoni, Sério Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero –3. ed. 

rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001514-61.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

M. B. T. M. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. B. P. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAIO RONNARO SILVA DIAS OAB - MT0022433A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO da parte requerida da 

certidão de ID nº 29967455 e da audiência de conciliação designada nos 

autos para o dia 21/05/2020 às 14:00 horas (MT).

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001514-61.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

M. B. T. M. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. B. P. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAIO RONNARO SILVA DIAS OAB - MT0022433A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO da parte requerida de que 

procuração não foi juntada nos autos, devendo ser juntada no prazo de 

05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000004-13.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO DA SILVA CONCEICAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES OAB - GO0031793A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO DOS SANTOS FIDELES (REU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO da parte autora da 

certidão de ID nº 29979600 e da audiência de conciliação designada nos 

autos para o dia 01/06/2020 às 12:30 horas (MT).

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 23940 Nr: 3242-43.2008.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ademar Caetano da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Sergio Diniz - 

OAB:OAB/MT 12126-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO
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1 – Diante do requerimento da exequente este Juízo DETERMINA a 

expedição de alvará para levantamento dos referidos valores.

2 – INTIME-SE pessoalmente a autora acerca da expedição do alvará de 

levantamento.

 3 – Após, INTIME-SE a exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste o que entender de direito, sob pena de arquivamento do 

processo.

 4 – CUMPRA-SE.

 Água Boa/MT, 05 de março 2020.

JEAN PAULO LEÃO RUFINO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 96139 Nr: 4638-45.2014.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Denis dos Santos Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Paulo da Silva - 

OAB:OAB/MT 21.772/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

1 – Diante do requerimento da exequente este Juízo DETERMINA a 

expedição de alvará para levantamento dos referidos valores.

2 – INTIME-SE pessoalmente a autora acerca da expedição do alvará de 

levantamento.

 3 – Após, INTIME-SE a exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste o que entender de direito, sob pena de arquivamento do 

processo.

 4 – CUMPRA-SE.

 Água Boa/MT, 05 de março 2020.

JEAN PAULO LEÃO RUFINO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 99468 Nr: 1935-10.2015.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evanir de Camargo Furian

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano de Azevedo Araújo - 

OAB:OAB/MT 13.179-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

1 – Diante do requerimento da exequente este Juízo DETERMINA a 

expedição de alvará para levantamento dos referidos valores.

2 – INTIME-SE pessoalmente a autora acerca da expedição do alvará de 

levantamento.

 3 – Após, INTIME-SE a exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste o que entender de direito, sob pena de arquivamento do 

processo.

 4 – CUMPRA-SE.

 Água Boa/MT, 05 de março de 2020.

JEAN PAULO LEÃO RUFINO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 100046 Nr: 2257-30.2015.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gislaine Pereira de Araujo, GPN, DPN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - OAB:

 DECISÃO

1 – Diante do requerimento da exequente este Juízo DETERMINA a 

expedição de alvará para levantamento dos referidos valores.

2 – INTIME-SE pessoalmente a autora acerca da expedição do alvará de 

levantamento.

 3 – Após, INTIME-SE a exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste o que entender de direito, sob pena de arquivamento do 

processo.

 4 – CUMPRA-SE.

 Água Boa/MT, 05 de março de 2020.

JEAN PAULO LEÃO RUFINO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 80229 Nr: 3250-15.2011.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Eduardo Lazzarini Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

1 – É relevante consignar que já houve tentativa de penhora via 

“BacenJud”, diligência esta que restou infrutífera (fl.126).

2 – Diante disso, este Juízo INDEFERE novo pedido de constrição via 

sistema “BacenJud” (fls.153/154), isso porque não houve demonstração 

pelo credor da existência de indícios de que haveria numerário disponível 

e penhorável em conta bancária do devedor que justificasse a 

necessidade de outra diligência.

3 – INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste 

o que entender de direito, indicando bens passíveis de constrição, caso 

contrário, este Juízo irá iniciar o procedimento previsto no art. 921 III do 

CPC.

 4 – CUMPRA-SE.

Água Boa/MT, 06 de março de 2020.

JEAN PAULO LEÃO RUFINO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 93488 Nr: 2751-26.2014.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquim Ribeiro Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Monica Larisse Alves Araujo - 

OAB:OAB/MT 14130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Federal - OAB:

 DECISÃO

1 – Diante do requerimento da exequente este Juízo DETERMINA a 

expedição de alvará para levantamento dos referidos valores.

2 – INTIME-SE pessoalmente a autora acerca da expedição do alvará de 

levantamento.

 3 – Após, INTIME-SE a exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste o que entender de direito, sob pena de arquivamento do 

processo.

 4 – CUMPRA-SE.

 Água Boa/MT, 05 de março 2020.

JEAN PAULO LEÃO RUFINO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 98941 Nr: 1642-40.2015.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Carla da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ydiara Gonçalves das Neves - 

OAB:OAB/MT 19.021-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

1 – Diante do requerimento da exequente este Juízo DETERMINA a 
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expedição de alvará para levantamento dos referidos valores.

2 – INTIME-SE pessoalmente a autora acerca da expedição do alvará de 

levantamento.

 3 – Após, INTIME-SE a exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste o que entender de direito, sob pena de arquivamento do 

processo.

 4 – CUMPRA-SE.

 Água Boa/MT, 05 de março 2020.

JEAN PAULO LEÃO RUFINO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 104380 Nr: 4913-57.2015.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Auxiliadora Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ydiara Gonçalves das Neves - 

OAB:OAB/MT 19.021-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

1 – Diante do requerimento da exequente este Juízo DETERMINA a 

expedição de alvará para levantamento dos referidos valores.

2 – INTIME-SE pessoalmente a autora acerca da expedição do alvará de 

levantamento.

 3 – Após, INTIME-SE a exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste o que entender de direito, sob pena de arquivamento do 

processo.

 4 – CUMPRA-SE.

 Água Boa/MT, 05 de março 2020.

JEAN PAULO LEÃO RUFINO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 109634 Nr: 2246-64.2016.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanderlei Noel Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ydiara Gonçalves das Neves - 

OAB:OAB/MT 19.021-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

1 – Diante do requerimento da exequente este Juízo DETERMINA a 

expedição de alvará para levantamento dos referidos valores.

2 – INTIME-SE pessoalmente a autora acerca da expedição do alvará de 

levantamento.

 3 – Após, INTIME-SE a exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste o que entender de direito, sob pena de arquivamento do 

processo.

 4 – CUMPRA-SE.

 Água Boa/MT, 05 de março 2020.

JEAN PAULO LEÃO RUFINO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 110632 Nr: 2799-14.2016.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Costa Batista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Paulo da Silva - 

OAB:OAB/MT 21.772/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

1 – Diante do requerimento da exequente este Juízo DETERMINA a 

expedição de alvará para levantamento dos referidos valores.

2 – INTIME-SE pessoalmente a autora acerca da expedição do alvará de 

levantamento.

 3 – Após, INTIME-SE a exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste o que entender de direito, sob pena de arquivamento do 

processo.

 4 – CUMPRA-SE.

 Água Boa/MT, 05 de março 2020.

JEAN PAULO LEÃO RUFINO

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 34866 Nr: 3879-23.2010.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sueli Rodrigues Sobrinho da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudio dos Santos Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilmar Ferreira Rodrigues 

Junior - OAB:OAB/MT 22439-A

 DESPACHO

1 – Nos termos do artigo 178, do Código de Processo Civil, INTIME-SE o 

Ministério Público para que manifeste acerca do objeto litigioso desta 

demanda, consignando-se o prazo de 15 (quinze) dias.

 2 – Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos.

 3 – CUMPRA-SE.

Água Boa/MT, 12 de março de 2020.

JEAN PAULO LEÃO RUFINO

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001348-29.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

THEREZA CAROLINA PESSATTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLY SELKE DA LUZ OAB - MT0022277A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Processo: 1001348-29.2019.8.11.0021.4 AUTOR(A): 

THEREZA CAROLINA PESSATO RÉU: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, 

etc. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta julgamento 

antecipado da lide em razão da inexistência de necessidade de produção 

de prova em audiência. Desta forma, com a prova documental carreada 

aos autos, entendo que o feito se encontra devidamente instruído para 

julgamento. PRELIMINAR – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL A 

preliminar de Carência da Ação – Falta de Interesse Processual da autora, 

em razão da ausência de comprovação de que houvera a tentativa de 

resolução administrativa da demanda, deve ser rejeitada em razão do 

Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição insculpido no art. 5º, XXXV da 

Constituição Federal, neste sentido: DECISÃO: ACORDAM os Julgadores 

integrantes da 8ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do 

Paraná, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso de 

agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator. EMENTA: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - 

DECISÃO INDEFERINDO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 

TUTELA PRETENDIDA - INSURGÊNCIA RECURSAL - ALEGAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, DE INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA E 

DE ILEGITIMIDADE DA INSCRIÇÃO REALIZADA NO CADASTRO DE 

INADIMPLENTES - INVIABILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA NEGATIVA 

- DISPENSA DE PRÉVIA RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA JUNTO À 

OPERADORA DE TELEFONIA - PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA 

JURISDIÇÃO - ART. 5º, XXXV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - EXTRATO 

DE ANOTAÇÃO NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO SUFICIENTE 

PARA DEMONSTRAR A VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES, EM JUÍZO 

DE COGNIÇÃO SUMÁRIA E NÃO EXAURIENTE - EXISTÊNCIA DE FUNDADO 
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PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO - 

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC - HIPÓTESE QUE 

AUTORIZA A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA PARA RETIRAR, 

PROVISORIAMENTE, O NOME DA AGRAVANTE DO SERASA - 

POSSIBILIDADE DE REVERSÃO DO PROVIMENTO JURISDICIONAL, ACASO 

DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS 

PARTES - DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.RELATÓRIO: 

(TJPR - 8ª C.Cível - AI - 1324396-0 - Laranjeiras do Sul - Rel.: Gilberto 

Ferreira - Unânime - - J. 28.05.2015) Passo a análise do MÉRITO da 

demanda. Os pedidos da autora são Procedentes. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO E PROPAGANDA ENGANOSA (VENDA DO PACOTE COM 

INTERNET INEXISTENTE NO LOCAL ADQUIRIDO - 4G) proposta por 

RENATA CARVALHO SILVA em face de TELEFONICA BRASIL S.A, onde a 

parte reclamante alega, em síntese, que é assinante do plano da 

operadora vivo/SA há mais de quatro anos e, de tanto a operadora insistir 

e com a oferta de planos cada vez mais vantajosos para o cliente, o 

Requerente aderiu ao plano acordado no valor de R$ 35,74 (trinta e cinco 

reais e setenta e quatro centavos), o mais barato na ocasião. Sustenta 

ainda que ao passar dos meses e analisar suas faturas, percebeu que 

começou a receber faturas em valores mais elevados do que o 

contratado, chegando a pagar até é R$ 57,38 (cinquenta e sete reais e 

trinta e oito centavos), como pode se observar da fatura colacionada em 

ID de n.º 21144668, valor esse acima do contratado, sem seu 

consentimento e sem sua solicitação. Por fim, aduz pela falta de sinal de 

telefonia móvel e que esse problema é de conhecimento público e notório 

na cidade de Água Boa-MT, o que vem lhe acarretando grandes 

transtornos, pois sequer utilizou os serviços de Internet 4G na cidade por 

falta de disposição do sinal, pugnando assim pela manutenção do plano 

inicialmente contratado, cancelamento de seguro proteção premiada e pela 

reparação a título de danos morais que entende ter sofrido por veiculação 

de propaganda enganosa pela reclamada. No mérito, a Reclamada 

impugna os pedidos da inicial da parte autora, aduzindo pela perfeita 

qualidade do sinal na cidade de Água Boa-MT, bem como pela inexistência 

do dever de indenizar em danos morais, pugnando assim pela 

improcedência dos pedidos da inicial. Pois bem. Resta clarividente dos 

autos a situação de vulnerabilidade da parte Reclamante, como 

consumidor em relação à Reclamada, sendo esta detentora de domínio 

técnico e informações sobre o produto e serviço e de elevado poder 

econômico, capaz de dificultar a comprovação do direito da outra parte, 

razão pela qual mantenho o entendimento de que, no caso em tela, deve 

prevalecer a inversão do ônus probante. Incumbe à Reclamada provar a 

veracidade de seus argumentos alegados na qualidade de fornecedora de 

serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as 

assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. 

Destarte, apesar de a presente ação tratar de relação de consumo – 

consistente em falha na prestação de serviço de telefonia – a parte 

Reclamante não está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. 

Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida 

em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever 

pela parte Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. 

Assim, a parte Reclamante não se furta ao dever de cooperar com o 

deslinde processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de 

inversão do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de 

obrigarmos o Reclamado a comprovar todas a nuances fáticas e legais, 

mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e 

conhecimento. No caso em comento, verifico que a Reclamante colacionou 

provas satisfatórias o suficiente a fim de comprovar a verossimilhança de 

suas alegações. De outra banda, verifico que empresa Reclamada não 

logrou êxito em comprovar que o sinal de telefonia na cidade de Água 

Boa-MT eram satisfatórios o suficiente para modificar os direitos da parte 

autora, bem como a disposição do sinal de Internet 4G na cidade conforme 

amplamente propagado, ônus que lhe incumbia, pois as telas sistêmicas 

colacionadas em sua defesa não atestam a existência de sinal 4G, ao 

contrário do amplamente propagado por meio de suas publicidades no 

comércio local, não cumprindo assim com o disposto no art. 373, inciso II 

do NCPC. Desta feita, entendo que Reclamada agiu com negligência sem 

as cautelas devidas, de sorte a causar severos transtornos e 

constrangimentos pela desídia para com o consumidor, oferecendo um 

serviço de assinatura de internet móvel e não cumprindo com o disposto 

no contrato. O CDC traz em seu artigo abaixo a seguinte disposição: "Art. 

30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada 

por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e 

serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer 

veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado." O 

princípio da vinculação da oferta, no entanto, não é para punir erros ou 

falhas cometidas pelos fornecedores, mas sim mais um meio instituído pelo 

CDC para coibir a prática de publicidade enganosa. In casu, verifica-se 

que a parte reclamante fora tratada com demasiada desídia, porquanto, 

apesar de ter realizado a contratação do plano ora em comento, teve seu 

acordo frustrado pela requerida, que não lhe prestou o serviço de forma 

adequada. Cumpre salientar que a simples falha na prestação do serviço, 

por si só, não é suficiente a amparar o pleito indenizatório, entretanto a 

frequência de problemas no sinal de telefonia por prazo considerável 

supera o mero aborrecimento, bem como diante da veiculação de 

propaganda enganosa sobre a disponibilidade do serviço de Internet 4G 

na cidade, caracterizando o dano extrapatrimonial e o dever de indenizar 

por parte daquele que presta o serviço de forma insatisfatória. Assim, 

ante o descumprimento contratual da reclamada ao não honrar a venda 

que fez, como dela se esperava, torna cabível o pleito de danos morais. 

No tocante ao quantum indenizatório, é sabido que tal quantia deve 

atender aos fins que se presta, devendo ser norteado pelos princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade, dentre outros prismas, entre eles, a 

condição econômica da vítima e do ofensor, o grau de culpa, a extensão 

do dano e o caráter sócio pedagógico da sanção reparatória; assim, o 

valor deve ser arbitrado de forma suficiente a causar repercussão em sua 

esfera patrimonial. E como já dito alhures, em regra o descumprimento 

contratual não caracteriza o dano moral, inobstante, na situação em tela, a 

frequência de problemas no sinal de telefonia por prazo considerável 

diante da veiculação de propaganda enganosa supera o mero 

aborrecimento, caracterizando o dano extrapatrimonial. E visando 

minimizar o risco de lesão ao consumidor, o fornecedor deve, dentro do 

prazo de vigência do contrato pactuado, informar a possibilidade de haver 

falhas na prestação de seus serviços, para que o consumidor busque 

alternativas para evitar a geração de danos, tal como a desistência na 

assinatura do plano – que aqui se reveste de desistência de celebração 

contratual, já que o contrato não foi aperfeiçoado, o que aconteceria com 

o fornecimento satisfatório dos serviços. Assim, no tocante ao pedido de 

reparação a título de danos morais, entendo que a conduta da reclamada 

causou sim abalo moral ao reclamante, abalo esse diverso de mero 

dissabor e passível de indenização, posto que a quebra de expectativa 

pela falha na prestação dos serviços de telefonia móvel frustram a 

relação de consumo e confiança entre promovente e promovida. Destarte, 

levando-se em conta o caráter sancionatório da medida, a vulnerabilidade 

técnica da parte reclamante, bem como ausência de comprovação de 

constrangimentos decorrentes da situação, revela-se razoável o valor de 

R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de reparação por danos morais, o qual 

se apresenta moderado e suficiente a fim de não acarretar em 

enriquecimento sem causa do autor. Deixo de adotar a estimativa da inicial, 

porque não foram colacionadas maiores evidências de que o fato tenha 

causado outros dissabores mais graves no seio social, familiar ou 

profissional, além de ter sido fixado em consonância às circunstâncias do 

caso concreto e em estimativa condizente à firmada pela jurisprudência 

pátria. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

NCPC, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos do Reclamante THEREZA 

CAROLINA PESSATO em desfavor da TELEFONICA BRASIL S.A. para 

CONDENAR a empresa Reclamada a pagar indenização por danos morais 

ocasionados a no valor de R$ 2.000 (dois mil reais), valor com incidência 

de juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 do CC) e 

correção monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação desta 

sentença (súmula 362 STJ). Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Carla Maria Costa Botelho 

Juíza Leiga Nos termos do art. 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO, para 

que surtam os seus efeitos jurídicos, a decisão proferida pelo Juiz leigo 

nos autos. CUMPRAM-SE as disposições constantes da CNGC – Foro 

Judicial. INTIMEM-SE. HENRIQUETA FERNANDA C. A. LIMA Juiz de Direito 

em Regime de Mutirão
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SENTENÇA Processo: 1001445-29.2019.8.11.0021.4 AUTOR(A): JOAO 

VALDIMIR WEBER RÉU: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado 

o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os 

autos, vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em 

razão da inexistência de necessidade de produção de prova em 

audiência. Desta forma, com a prova documental carreada aos autos, 

entendo que o feito se encontra devidamente instruído para julgamento. 

PRELIMINAR – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL A preliminar de 

Carência da Ação – Falta de Interesse Processual da autora, em razão da 

ausência de comprovação de que houvera a tentativa de resolução 

administrativa da demanda, deve ser rejeitada em razão do Princípio da 

Inafastabilidade da Jurisdição insculpido no art. 5º, XXXV da Constituição 

Federal, neste sentido: DECISÃO: ACORDAM os Julgadores integrantes da 

8ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por 

unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso de agravo de 

instrumento, nos termos do voto do Relator. EMENTA: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - 

DECISÃO INDEFERINDO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 

TUTELA PRETENDIDA - INSURGÊNCIA RECURSAL - ALEGAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, DE INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA E 

DE ILEGITIMIDADE DA INSCRIÇÃO REALIZADA NO CADASTRO DE 

INADIMPLENTES - INVIABILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA NEGATIVA 

- DISPENSA DE PRÉVIA RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA JUNTO À 

OPERADORA DE TELEFONIA - PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA 

JURISDIÇÃO - ART. 5º, XXXV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - EXTRATO 

DE ANOTAÇÃO NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO SUFICIENTE 

PARA DEMONSTRAR A VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES, EM JUÍZO 

DE COGNIÇÃO SUMÁRIA E NÃO EXAURIENTE - EXISTÊNCIA DE FUNDADO 

PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO - 

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC - HIPÓTESE QUE 

AUTORIZA A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA PARA RETIRAR, 

PROVISORIAMENTE, O NOME DA AGRAVANTE DO SERASA - 

POSSIBILIDADE DE REVERSÃO DO PROVIMENTO JURISDICIONAL, ACASO 

DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS 

PARTES - DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.RELATÓRIO: 

(TJPR - 8ª C.Cível - AI - 1324396-0 - Laranjeiras do Sul - Rel.: Gilberto 

Ferreira - Unânime - - J. 28.05.2015) Passo a análise do MÉRITO da 

demanda. Os pedidos da autora são Procedentes. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO E PROPAGANDA ENGANOSA (VENDA DO PACOTE COM 

INTERNET INEXISTENTE NO LOCAL ADQUIRIDO - 4G) proposta por 

RENATA CARVALHO SILVA em face de TELEFONICA BRASIL S.A, onde a 

parte reclamante alega, em síntese, que é assinante do plano da 

operadora vivo/SA há mais de quatro anos e, de tanto a operadora insistir 

e com a oferta de planos cada vez mais vantajosos para o cliente, o 

Requerente aderiu ao plano acordado no valor de R$ 39,99 (trinta e nove 

reais e noventa e nove centavos), o mais barato na ocasião. Sustenta 

ainda que ao passar dos meses e analisar suas faturas, percebeu que 

começou a receber faturas em valores mais elevados do que o 

contratado, chegando a pagar até é R$ 51,05 (cinquenta e um reais e 

cinco centavos), como pode se observar da fatura colacionada em ID de 

n.º 21637792, valor esse acima do contratado, sem seu consentimento e 

sem sua solicitação. Por fim, aduz pela falta de sinal de telefonia móvel e 

que esse problema é de conhecimento público e notório na cidade de 

Água Boa-MT, o que vem lhe acarretando grandes transtornos, pois 

sequer utilizou os serviços de Internet 4G na cidade por falta de 

disposição do sinal, pugnando assim pela manutenção do plano 

inicialmente contratado, cancelamento de seguro proteção premiada e pela 

reparação a título de danos morais que entende ter sofrido por veiculação 

de propaganda enganosa pela reclamada. No mérito, a Reclamada 

impugna os pedidos da inicial da parte autora, aduzindo pela perfeita 

qualidade do sinal na cidade de Água Boa-MT, bem como pela inexistência 

do dever de indenizar em danos morais, pugnando assim pela 

improcedência dos pedidos da inicial. Pois bem. Resta clarividente dos 

autos a situação de vulnerabilidade da parte Reclamante, como 

consumidor em relação à Reclamada, sendo esta detentora de domínio 

técnico e informações sobre o produto e serviço e de elevado poder 

econômico, capaz de dificultar a comprovação do direito da outra parte, 

razão pela qual mantenho o entendimento de que, no caso em tela, deve 

prevalecer a inversão do ônus probante. Incumbe à Reclamada provar a 

veracidade de seus argumentos alegados na qualidade de fornecedora de 

serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as 

assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. 

Destarte, apesar de a presente ação tratar de relação de consumo – 

consistente em falha na prestação de serviço de telefonia – a parte 

Reclamante não está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. 

Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida 

em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever 

pela parte Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. 

Assim, a parte Reclamante não se furta ao dever de cooperar com o 

deslinde processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de 

inversão do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de 

obrigarmos o Reclamado a comprovar todas a nuances fáticas e legais, 

mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e 

conhecimento. No caso em comento, verifico que a Reclamante colacionou 

provas satisfatórias o suficiente a fim de comprovar a verossimilhança de 

suas alegações. De outra banda, verifico que empresa Reclamada não 

logrou êxito em comprovar que o sinal de telefonia na cidade de Água 

Boa-MT eram satisfatórios o suficiente para modificar os direitos da parte 

autora, bem como a disposição do sinal de Internet 4G na cidade conforme 

amplamente propagado, ônus que lhe incumbia, pois as telas sistêmicas 

colacionadas em sua defesa não atestam a existência de sinal 4G, ao 

contrário do amplamente propagado por meio de suas publicidades no 

comércio local, não cumprindo assim com o disposto no art. 373, inciso II 

do NCPC. Desta feita, entendo que Reclamada agiu com negligência sem 

as cautelas devidas, de sorte a causar severos transtornos e 

constrangimentos pela desídia para com o consumidor, oferecendo um 

serviço de assinatura de internet móvel e não cumprindo com o disposto 

no contrato. O CDC traz em seu artigo abaixo a seguinte disposição: "Art. 

30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada 

por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e 

serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer 

veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado." O 

princípio da vinculação da oferta, no entanto, não é para punir erros ou 

falhas cometidas pelos fornecedores, mas sim mais um meio instituído pelo 

CDC para coibir a prática de publicidade enganosa. In casu, verifica-se 

que a parte reclamante fora tratada com demasiada desídia, porquanto, 

apesar de ter realizado a contratação do plano ora em comento, teve seu 

acordo frustrado pela requerida, que não lhe prestou o serviço de forma 

adequada. Cumpre salientar que a simples falha na prestação do serviço, 

por si só, não é suficiente a amparar o pleito indenizatório, entretanto a 

frequência de problemas no sinal de telefonia por prazo considerável 

supera o mero aborrecimento, bem como diante da veiculação de 

propaganda enganosa sobre a disponibilidade do serviço de Internet 4G 

na cidade, caracterizando o dano extrapatrimonial e o dever de indenizar 

por parte daquele que presta o serviço de forma insatisfatória. Assim, 

ante o descumprimento contratual da reclamada ao não honrar a venda 

que fez, como dela se esperava, torna cabível o pleito de danos morais. 

No tocante ao quantum indenizatório, é sabido que tal quantia deve 

atender aos fins que se presta, devendo ser norteado pelos princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade, dentre outros prismas, entre eles, a 

condição econômica da vítima e do ofensor, o grau de culpa, a extensão 

do dano e o caráter sócio pedagógico da sanção reparatória; assim, o 

valor deve ser arbitrado de forma suficiente a causar repercussão em sua 

esfera patrimonial. E como já dito alhures, em regra o descumprimento 

contratual não caracteriza o dano moral, inobstante, na situação em tela, a 

frequência de problemas no sinal de telefonia por prazo considerável 

diante da veiculação de propaganda enganosa supera o mero 

aborrecimento, caracterizando o dano extrapatrimonial. E visando 

minimizar o risco de lesão ao consumidor, o fornecedor deve, dentro do 

prazo de vigência do contrato pactuado, informar a possibilidade de haver 

falhas na prestação de seus serviços, para que o consumidor busque 

alternativas para evitar a geração de danos, tal como a desistência na 

assinatura do plano – que aqui se reveste de desistência de celebração 

contratual, já que o contrato não foi aperfeiçoado, o que aconteceria com 

o fornecimento satisfatório dos serviços. Assim, no tocante ao pedido de 

reparação a título de danos morais, entendo que a conduta da reclamada 
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causou sim abalo moral ao reclamante, abalo esse diverso de mero 

dissabor e passível de indenização, posto que a quebra de expectativa 

pela falha na prestação dos serviços de telefonia móvel frustram a 

relação de consumo e confiança entre promovente e promovida. Destarte, 

levando-se em conta o caráter sancionatório da medida, a vulnerabilidade 

técnica da parte reclamante, bem como ausência de comprovação de 

constrangimentos decorrentes da situação, revela-se razoável o valor de 

R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de reparação por danos morais, o qual 

se apresenta moderado e suficiente a fim de não acarretar em 

enriquecimento sem causa do autor. Deixo de adotar a estimativa da inicial, 

porque não foram colacionadas maiores evidências de que o fato tenha 

causado outros dissabores mais graves no seio social, familiar ou 

profissional, além de ter sido fixado em consonância às circunstâncias do 

caso concreto e em estimativa condizente à firmada pela jurisprudência 

pátria. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

NCPC, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos do Reclamante JOAO 

VALDIMIR WEBER em desfavor da TELEFONICA BRASIL S.A. para 

CONDENAR a empresa Reclamada a pagar indenização por danos morais 

ocasionados a no valor de R$ 2.000 (dois mil reais), valor com incidência 

de juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 do CC) e 

correção monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação desta 

sentença (súmula 362 STJ). Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Carla Maria Costa Botelho 

Juíza Leiga Nos termos do art. 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO, para 

que surtam os seus efeitos jurídicos, a decisão proferida pelo Juiz leigo 

nos autos. CUMPRAM-SE as disposições constantes da CNGC – Foro 

Judicial. INTIMEM-SE. HENRIQUETA FERNANDA C. A. LIMA Juiz de Direito 

em Regime de Mutirão

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Processo: 1001440-07.2019.8.11.0021.4 AUTOR(A): JAIR 

MULLER RÉU: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos, etc. Dispensado o relatório 

com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

inexistência de necessidade de produção de prova em audiência. Desta 

forma, com a prova documental carreada aos autos, entendo que o feito 

se encontra devidamente instruído para julgamento. PRELIMINAR – FALTA 

DE INTERESSE PROCESSUAL A preliminar de Carência da Ação – Falta de 

Interesse Processual da autora, em razão da ausência de comprovação 

de que houvera a tentativa de resolução administrativa da demanda, deve 

ser rejeitada em razão do Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição 

insculpido no art. 5º, XXXV da Constituição Federal, neste sentido: 

DECISÃO: ACORDAM os Julgadores integrantes da 8ª Câmara Cível do 

Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade de votos, em 

dar provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto 

do Relator. EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DECISÃO INDEFERINDO O 

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PRETENDIDA - 

INSURGÊNCIA RECURSAL - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA, DE INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA E DE ILEGITIMIDADE DA 

INSCRIÇÃO REALIZADA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - 

INVIABILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA NEGATIVA - DISPENSA DE 

PRÉVIA RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA JUNTO À OPERADORA DE 

TELEFONIA - PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO - ART. 

5º, XXXV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - EXTRATO DE ANOTAÇÃO NO 

ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR A 

VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES, EM JUÍZO DE COGNIÇÃO 

SUMÁRIA E NÃO EXAURIENTE - EXISTÊNCIA DE FUNDADO PERIGO DE 

DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO - PREENCHIMENTO DOS 

REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC - HIPÓTESE QUE AUTORIZA A 

CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA PARA RETIRAR, 

PROVISORIAMENTE, O NOME DA AGRAVANTE DO SERASA - 

POSSIBILIDADE DE REVERSÃO DO PROVIMENTO JURISDICIONAL, ACASO 

DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS 

PARTES - DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.RELATÓRIO: 

(TJPR - 8ª C.Cível - AI - 1324396-0 - Laranjeiras do Sul - Rel.: Gilberto 

Ferreira - Unânime - - J. 28.05.2015) Passo a análise do MÉRITO da 

demanda. Os pedidos da autora são Procedentes. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO E PROPAGANDA ENGANOSA (VENDA DO PACOTE COM 

INTERNET INEXISTENTE NO LOCAL ADQUIRIDO - 4G) proposta por JAIR 

MULLER em face de TELEFONICA BRASIL S.A, onde a parte reclamante 

alega, em síntese, que é assinante do plano da operadora vivo/SA há mais 

de quatro anos e, de tanto a operadora insistir e com a oferta de planos 

cada vez mais vantajosos para o cliente, o Requerente aderiu ao plano 

acordado no valor de R$ 44,99 (quarenta e quatro reais e noventa e nove 

centavos), o mais barato na ocasião. Sustenta ainda que ao passar dos 

meses e analisar suas faturas, percebeu que começou a receber faturas 

em valores mais elevados do que o contratado, chegando a pagar até é 

R$ 99,90 (noventa e nove reais e noventa centavos), como pode se 

observar da fatura colacionada em ID de n.º 21619008, valor esse acima 

do contratado, sem seu consentimento e sem sua solicitação. Por fim, 

aduz pela falta de sinal de telefonia móvel e que esse problema é de 

conhecimento público e notório na cidade de Água Boa-MT, o que vem lhe 

acarretando grandes transtornos, pois sequer utilizou os serviços de 

Internet 4G na cidade por falta de disposição do sinal, pugnando assim 

pela manutenção do plano inicialmente contratado, cancelamento de 

seguro proteção premiada e pela reparação a título de danos morais que 

entende ter sofrido por veiculação de propaganda enganosa pela 

reclamada. No mérito, a Reclamada impugna os pedidos da inicial da parte 

autora, aduzindo pela perfeita qualidade do sinal na cidade de Água 

Boa-MT, bem como pela inexistência do dever de indenizar em danos 

morais, pugnando assim pela improcedência dos pedidos da inicial. Pois 

bem. Resta clarividente dos autos a situação de vulnerabilidade da parte 

Reclamante, como consumidor em relação à Reclamada, sendo esta 

detentora de domínio técnico e informações sobre o produto e serviço e 

de elevado poder econômico, capaz de dificultar a comprovação do direito 

da outra parte, razão pela qual mantenho o entendimento de que, no caso 

em tela, deve prevalecer a inversão do ônus probante. Incumbe à 

Reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos 

do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de 

relação de consumo – consistente em falha na prestação de serviço de 

telefonia – a parte Reclamante não está dispensada de cooperar para o 

deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus 

da prova, deferida em casos de hipossuficiência do consumidor, com a 

ausência de dever pela parte Reclamante de consignar ao menos indícios 

de suas alegações. Assim, a parte Reclamante não se furta ao dever de 

cooperar com o deslinde processual. Não se pode transformar a técnica 

de julgamento de inversão do ônus da prova em verdadeira prova 

diabólica, sob pena de obrigarmos o Reclamado a comprovar todas a 

nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera 

de cognição e conhecimento. No caso em comento, verifico que a 

Reclamante colacionou provas satisfatórias o suficiente a fim de 

comprovar a verossimilhança de suas alegações. De outra banda, verifico 

que empresa Reclamada não logrou êxito em comprovar que o sinal de 

telefonia na cidade de Água Boa-MT eram satisfatórios o suficiente para 

modificar os direitos da parte autora, bem como a disposição do sinal de 

Internet 4G na cidade conforme amplamente propagado, ônus que lhe 

incumbia, pois as telas sistêmicas colacionadas em sua defesa não 

atestam a existência de sinal 4G, ao contrário do amplamente propagado 

por meio de suas publicidades no comércio local, não cumprindo assim 

com o disposto no art. 373, inciso II do NCPC. Desta feita, entendo que 

Reclamada agiu com negligência sem as cautelas devidas, de sorte a 

causar severos transtornos e constrangimentos pela desídia para com o 

consumidor, oferecendo um serviço de assinatura de internet móvel e não 

cumprindo com o disposto no contrato. O CDC traz em seu artigo abaixo a 

seguinte disposição: "Art. 30. Toda informação ou publicidade, 

suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de 

comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou 

apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e 
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integra o contrato que vier a ser celebrado." O princípio da vinculação da 

oferta, no entanto, não é para punir erros ou falhas cometidas pelos 

fornecedores, mas sim mais um meio instituído pelo CDC para coibir a 

prática de publicidade enganosa. In casu, verifica-se que a parte 

reclamante fora tratada com demasiada desídia, porquanto, apesar de ter 

realizado a contratação do plano ora em comento, teve seu acordo 

frustrado pela requerida, que não lhe prestou o serviço de forma 

adequada. Cumpre salientar que a simples falha na prestação do serviço, 

por si só, não é suficiente a amparar o pleito indenizatório, entretanto a 

frequência de problemas no sinal de telefonia por prazo considerável 

supera o mero aborrecimento, bem como diante da veiculação de 

propaganda enganosa sobre a disponibilidade do serviço de Internet 4G 

na cidade, caracterizando o dano extrapatrimonial e o dever de indenizar 

por parte daquele que presta o serviço de forma insatisfatória. Assim, 

ante o descumprimento contratual da reclamada ao não honrar a venda 

que fez, como dela se esperava, torna cabível o pleito de danos morais. 

No tocante ao quantum indenizatório, é sabido que tal quantia deve 

atender aos fins que se presta, devendo ser norteado pelos princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade, dentre outros prismas, entre eles, a 

condição econômica da vítima e do ofensor, o grau de culpa, a extensão 

do dano e o caráter sócio pedagógico da sanção reparatória; assim, o 

valor deve ser arbitrado de forma suficiente a causar repercussão em sua 

esfera patrimonial. E como já dito alhures, em regra o descumprimento 

contratual não caracteriza o dano moral, inobstante, na situação em tela, a 

frequência de problemas no sinal de telefonia por prazo considerável 

diante da veiculação de propaganda enganosa supera o mero 

aborrecimento, caracterizando o dano extrapatrimonial. E visando 

minimizar o risco de lesão ao consumidor, o fornecedor deve, dentro do 

prazo de vigência do contrato pactuado, informar a possibilidade de haver 

falhas na prestação de seus serviços, para que o consumidor busque 

alternativas para evitar a geração de danos, tal como a desistência na 

assinatura do plano – que aqui se reveste de desistência de celebração 

contratual, já que o contrato não foi aperfeiçoado, o que aconteceria com 

o fornecimento satisfatório dos serviços. Assim, no tocante ao pedido de 

reparação a título de danos morais, entendo que a conduta da reclamada 

causou sim abalo moral ao reclamante, abalo esse diverso de mero 

dissabor e passível de indenização, posto que a quebra de expectativa 

pela falha na prestação dos serviços de telefonia móvel frustram a 

relação de consumo e confiança entre promovente e promovida. Destarte, 

levando-se em conta o caráter sancionatório da medida, a vulnerabilidade 

técnica da parte reclamante, bem como ausência de comprovação de 

constrangimentos decorrentes da situação, revela-se razoável o valor de 

R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de reparação por danos morais, o qual 

se apresenta moderado e suficiente a fim de não acarretar em 

enriquecimento sem causa do autor. Deixo de adotar a estimativa da inicial, 

porque não foram colacionadas maiores evidências de que o fato tenha 

causado outros dissabores mais graves no seio social, familiar ou 

profissional, além de ter sido fixado em consonância às circunstâncias do 

caso concreto e em estimativa condizente à firmada pela jurisprudência 

pátria. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

NCPC, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos do Reclamante JAIR 

MULLER em desfavor da TELEFONICA BRASIL S.A. para CONDENAR a 

empresa Reclamada a pagar indenização por danos morais ocasionados a 

no valor de R$ 2.000 (dois mil reais), valor com incidência de juros de 1% 

ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 do CC) e correção monetária 

pelo INPC devida a partir da data de publicação desta sentença (súmula 

362 STJ). Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 

55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Carla Maria Costa Botelho Juíza Leiga Nos termos do art. 40 da 

Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO, para que surtam os seus efeitos jurídicos, a 

decisão proferida pelo Juiz leigo nos autos. CUMPRAM-SE as disposições 

constantes da CNGC – Foro Judicial. INTIMEM-SE. HENRIQUETA 

FERNANDA C. A. LIMA Juiz de Direito em Regime de Mutirão

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001048-67.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELOIDES SILVA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Processo: 1001048-67.2019.8.11.0021. AUTOR(A): MARIA 

ELOIDES SILVA DE ALMEIDA RÉU: TIM S.A. Vistos etc., Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que 

as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS decorrentes da alegada 

falha na prestação dos serviços pela reclamada. Na a parte autora que 

possui contrato de telefonia móvel na modalidade pré-paga junto à parte 

ré. Alega não ser possível realizar chamadas na localidade onde reside – 

Cocalinho/MT – mesmo não estando inadimplente. Sustenta que há mais de 

11 dias a cidade não tem sinal de telefonia celular pela única operadora 

que presta os serviços na localidade, a reclamada. Aduz ter tentado 

resolver a questão pela via administrativa, todavia, não obteve êxito. Com 

isso, requer a adequada disponibilização do serviço e indenização por 

danos morais. Essa questão, porém, assume contornos que exorbitam dos 

limites cognitivos e probatórios do JEC, seja pela complexidade da 

investigação técnica a ser desenvolvida, seja por implicar direitos de 

caráter difuso ou pelo menos homogêneo. Salienta-se que são 

recorrentes as ações reclamando quanto à ineficiência e/ou ausência do 

serviço de telefonia no interior do Estado, o que evidencia que a solução 

não pode ser individual, havendo a necessidade de atuação coletiva para 

melhoria do serviço. A competência absoluta, em razão da matéria, é de 

ordem pública, deve ser declarada até mesmo de ofício pelo juiz, se for o 

caso. Preconiza o artigo 113 do Código de Processo Civil, que: “A 

incompetência absoluta deve ser declarada de ofício e pode ser alegada, 

em qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de exceção”. 

Para que uma causa possa ser atribuída ao Juizado, primeiro é preciso 

dizer que não se cuida de questão complexa (quando a discussão é no 

cível). In casu, tenho que a matéria a ser apreciada necessitará de uma 

análise crítica, mais acurada (perícia técnica), para se aferir a origem da 

suposta diminuição do sinal do serviço telefônico contratado na residência 

da parte autora, como alegado na inicial, de modo a demonstrar sem 

sombra de dúvida qual a real causa da suposta inoperabilidade da linha, e 

os motivos que a determinaram, portanto, vejo a total incompetência deste 

Juizado Especial para processar e julgar o presente feito, ante a 

complexidade da causa, pois o próprio legislador pátrio elencou no art. 3º 

da Lei nº. 9.099/95 as causas consideradas de menor complexidade. 

Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. MUNICÍPIO DE IBIRAPUITÃ. AUSÊNCIA DE 

SINAL NA REGIÃO. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS. DIMENSÃO COLETIVA DO CONFLITO. NECESSIDADE DE 

PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA, QUANTO À EFETIVA DISPONIBILIDADE 

E QUALIDADE DO SINAL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. EXTINÇÃO DO 

FEITO, DE OFÍCIO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO 

PREJUDICADO. FEITO EXTINTO, DE OFÍCIO. UNÂNIME. (TJRS, Recurso 

Cível, Nº 71008182016, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em: 24-04-2019) Nessa 

esteira, a reclamação em epígrafe desafia a extinção, sem resolução do 

mérito, nos termos dos artigos 51, inciso II, da lei nº 9.099/95. Como se vê, 

não se trata de negativa de prestação jurisdicional, mas de 

incompatibilidade da causa com o procedimento instituído pela lei de 

regência. Por fim, anoto que nenhum prejuízo resultará à parte, a qual 

poderá socorrer-se das vias ordinárias, onde poderá gozar, se for o 

caso, do benefício da gratuidade de justiça. Ante o exposto, face à 

incompetência do Juizado Especial para apreciar a causa, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 51, 

inciso II, da lei nº 9.099/95. Sem custas e sem honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos 

ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Carla Maria Costa Botelho Juíza Leiga 

Vistos. Nos termos do art. 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO, para que 

surtam os seus efeitos jurídicos, a decisão proferida pelo Juiz leigo nos 

autos. CUMPRAM-SE as disposições constantes da CNGC – Foro Judicial. 

INTIMEM-SE. HENRIQUETA FERNANDA C. A. LIMA Juiz de Direito em 

Regime de Mutirão
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001067-73.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LEONIDAS DE SOUZA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA Certifico que promovo a intimação 

do(s) advogado(a) DO PROMOVENTE(S) e seu(s) cliente(s), para 

comparecer(em) à audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA-MT - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 29/11/2019 às 12:30 horas de 

Mato Grosso. endereço: Av. Júlio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 66-3468-1694. FRANCILEUDO DE SOUSA CHAGAS Gestor de 

Secretaria

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000693-91.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LEMUEL VENDRAMETO DE AMORIM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LIDIA ALVES DE SOUZA OAB - MT0006426S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO ROBERTO SCHERER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000693-91.2018.8.11.0021. EXEQUENTE: LEMUEL VENDRAMETO DE 

AMORIM EXECUTADO: EDUARDO ROBERTO SCHERER Vistos em Regime 

de Exceção. Em que pese o pleito inserido no id nº 23188330, verifico que 

o exequente não acostou aos autos planilha de débito atualizado, o que 

impede a análise e efetivação do bloqueio, sob pena de ser inócuo. Assim, 

INTIME-SE a parte exequente para que junte aos autos planilha atualizada 

com o valor do débito exequendo, no prazo de 15 (quinze) dias. Em 

seguida, CONCLUSOS para deliberação. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa-MT, 13 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010307-69.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JISELLI MAIA SOUTO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCINEIA MOREIRA DOS SANTOS XAVIER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

8010307-69.2016.8.11.0021. EXEQUENTE: JISELLI MAIA SOUTO 

EXECUTADO: LUCINEIA MOREIRA DOS SANTOS XAVIER Vistos em 

Regime de Exceção. Considerando que já decorrera o prazo do 

parcelamento firmado entre as partes, consoante se extrai em id nº 

24098664, DETERMINO a intimação da requerente para pugnar o que de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sendo o silêncio interpretado como 

quitação integral. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Água Boa/MT, 13 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010193-33.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

TAIRES SOUZA DE MELO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (REQUERIDO)

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

8010193-33.2016.8.11.0021. REQUERENTE: TAIRES SOUZA DE MELO 

REQUERIDO: BANCO PAN, SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, 

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN Vistos em Regime de Exceção. 

Considerando o teor da decisão prolatada em sede recursal inserida no id 

nº 24139508, DETERMINO a intimação da requerente para propulsionar o 

regular prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção anômala. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Água Boa/MT, 13 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001599-18.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ADILLIO FREIRE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO WENTZ MANHAES OAB - MT0020744A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DORACI CATARINA REICHERT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1001599-18.2017.8.11.0021. REQUERENTE: ADILLIO FREIRE DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: DORACI CATARINA REICHERT Vistos em Regime de 

Exceção. Considerando que a parte sucumbente não efetuou o pagamento 

espontâneo, e, ante o teor do petitório de id nº 25589256, determino: I – 

INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado via DJE (Novo 

CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta deste e em caso de ser representada 

pela Defensoria Pública, por carta com Aviso de Recebimento (Art. 513, 

§2º, II, do Novo CPC), para efetuar o pagamento, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de incidir em multa de 10% do total da condenação e, 

também, de honorários de advogados no mesmo patamar, nos termos do 

art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 97 do FONAJE). II – Transcorrido 

o prazo acima sem o pagamento, em havendo pedido de penhora on line, 

voltem-me os autos conclusos. III – Em não havendo o requerimento acima, 

ou sendo a referida penhora infrutífera, EXPEÇA-SE mandado de penhora, 

remoção, depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), em 

que deverão ser constritos tantos bens quantos bastem para a completa 

garantia do crédito exequendo. IV – Transcorrido o prazo estipulado no 

item I, a parte executada terá 15 (quinze) dias para apresentar embargos, 

independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do Novo CPC). 

V – Não apresentados embargos, manifeste-se a parte credora, no prazo 

de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens 

penhorados. VI – Não havendo penhora, ou não localizada a parte 

devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote as providências 

cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º 

da Lei 9.099/95). De tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 13 de março de 2020. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001742-36.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA PAIXAO IORA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR RODRIGUES OAB - MT22742/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUTH RIBEIRO DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 
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1001742-36.2019.8.11.0021. REQUERENTE: CLAUDIA PAIXAO IORA 

REQUERIDO: RUTH RIBEIRO DO NASCIMENTO Vistos em Regime de 

Exceção. DEFIRO o petitório realizado em sede de solenidade de id nº 

25165206, de modo que CONCEDO o prazo de 20 (vinte) dias para juntada 

de novo endereço da demandada. Com a juntada, DETERMINO que se 

proceda à citação da reclamada no endereço informado pelo autor, bem 

como que a Serventia do Juízo DESIGNE nova data para a realização da 

audiência de conciliação nestes autos. Outro o cenário, CERTIFIQUE-SE e 

volvam-me CONCLUSOS. Caso reste infrutífera a tentativa de citação, 

INTIME-SE a autora para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de extinção. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 13 de março de 2020. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime 

de Exceção

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001853-88.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES OAB - GO0031793A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATAL PINTO DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1001853-88.2017.8.11.0021. EXEQUENTE: WALISSON HENRIQUE JUSTO E 

LEMES EXECUTADO: NATAL PINTO DE SOUZA Vistos em Regime de 

Exceção. I – INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado via 

DJE (Novo CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta deste e em caso de ser 

representada pela Defensoria Pública, por carta com Aviso de 

Recebimento (Art. 513, §2º, II, do Novo CPC), para efetuar o pagamento, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 10% do total 

da condenação e, também, de honorários de advogados no mesmo 

patamar, nos termos do art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 97 do 

FONAJE). II – Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em havendo 

pedido de penhora on line, voltem-me os autos conclusos. III – Em não 

havendo o requerimento acima, ou sendo a referida penhora infrutífera, 

EXPEÇA-SE mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e 

intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), em que deverão ser constritos 

tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo. IV – Transcorrido o prazo estipulado no item I, a parte 

executada terá 15 (quinze) dias para apresentar embargos, 

independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do Novo CPC). 

V – Não apresentados embargos, manifeste-se a parte credora, no prazo 

de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens 

penhorados. VI – Não havendo penhora, ou não localizada a parte 

devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote as providências 

cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º 

da Lei 9.099/95). De tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 13 de março de 2020. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001854-05.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

L J DE BARROS - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ABILENE BRUNO PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1001854-05.2019.8.11.0021. REQUERENTE: L J DE BARROS - ME 

REQUERIDO: ABILENE BRUNO PEREIRA Vistos em Regime de Exceção. 

DEFIRO o petitório realizado em sede de solenidade de id nº 25456444, de 

modo que CONCEDO o prazo de 20 (vinte) dias para juntada de novo 

endereço da demandada. Com a juntada, DETERMINO que se proceda à 

citação da reclamada no endereço informado pelo autor, bem como que a 

Serventia do Juízo DESIGNE nova data para a realização da audiência de 

conciliação nestes autos. Outro o cenário, CERTIFIQUE-SE e volvam-me 

CONCLUSOS. Caso reste infrutífera a tentativa de citação, INTIME-SE a 

autora para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de extinção. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Água Boa/MT, 13 de março de 2020. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000329-85.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SHIRLEY ROSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON VALENTE ARAUJO OAB - MT3572-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000329-85.2019.8.11.0021. REQUERENTE: SHIRLEY ROSA DA SILVA 

REQUERIDO: CAIXA ECONÓMICA FEDERAL Vistos em Regime de Exceção. 

Considerando o teor da certidão vertida em id nº 25426054, verifico 

existência de erro material na sentença de id nº 22990243, visto que, 

diante do reconhecimento da incompetência do Juizado Especial, a medida 

escorreita é a extinção da demanda. Pois bem. De pronto, consigno que, 

tratando-se de erro material, o Juízo está autorizado a proceder sua 

correção de ofício, dispensando assim a necessidade de embargos 

declaratórios. Posto isso, reconheço o erro material na mencionada 

sentença, razão porque A RETIFICO, tão somente para consignar o 

seguinte: “Nesse diapasão, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 51, inciso IV, da Lei 9.099/95. Sem custas. 

P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e 

baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS.” Mantenho os demais termos da 

sentença. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Água Boa-MT, 13 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001904-31.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

HELLEN CRISTINA FRANCISCA DOS SANTOS GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RENATO DE MORAES OAB - MT0013330S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1001904-31.2019.8.11.0021. REQUERENTE: HELLEN CRISTINA 

FRANCISCA DOS SANTOS GOMES REQUERIDO: EDITORA E 

DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, UNIAO NORTE DO PARANA DE 

ENSINO LTDA Vistos em Regime de Exceção. DETERMINO desde já que SE 

INTIMEM as partes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, especifiquem os 

fatos controvertidos e as provas que pretendem produzir em audiência de 

instrução, sob pena de preclusão. Havendo a opção por prova 

testemunhal, no referido prazo, arrolem as eventuais testemunhas que 

serão ouvidas (art. 34 da Lei 9.099/95), sob pena eventual contradita 

alegada pela parte adversa implicar em automática redesignação da 

audiência. ATENTE-SE que, na intimação por telefone, deverá certificar 

qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em 

resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além de outras 

informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da 

CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das instituições públicas 

ou privadas cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. 

Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese ora mencionada, 

far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em 
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mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta 

no endereço – art. 909 da CNGC. Sendo requerida a produção de provas 

pelas partes, venham-me CONCLUSOS. Com a manifestação das partes 

pelo julgamento antecipado, remetam-se os autos para Juiz(a) Leigo(a). 

Por fim, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 13 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito em Regime 

de Exceção

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010077-27.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EBERSON MATEUS DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO WENTZ MANHAES OAB - MT0020744A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO FLAVIO CALDEIRA BOAVENTURA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDERSON VALENTE ARAUJO OAB - MT3572-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

8010077-27.2016.8.11.0021. EXEQUENTE: EBERSON MATEUS DOS 

SANTOS EXECUTADO: JOAO FLAVIO CALDEIRA BOAVENTURA Vistos 

em Regime de Exceção. Considerando o certificado em id nº 26652824, 

DETERMINO a intimação da requerente para pugnar o que de direito, dando 

prosseguimento a presente, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção anômala. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Água Boa/MT, 13 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010276-88.2012.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL CARDOSO TONHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

8010276-88.2012.8.11.0021. EXEQUENTE: FERREIRA & PELEGRINI LTDA - 

ME EXECUTADO: RAFAEL CARDOSO TONHA Vistos em Regime de 

Exceção. Os autos vieram conclusos ante os pedidos de apreensão da 

Carteira Nacional de Habilitação – CNH, bem como o bloqueio dos cartões 

de crédito em nome do executado, sob o fundamento de que até o 

momento não encontrou bens de propriedade do mesmo, conforme id nº 

27460350. Em que pese o preceituado pelo art. 139, IV [1]do diploma 

processual civil, eis que o Magistrado se encontra incumbido em tomar 

todas as medidas necessárias para garantir a efetividade processual, 

verifico que o pleito não merece prosperar. Explico. Embora caiba ao 

Magistrado partir para as vias coercitivas e indutivas a fim de garantir o 

cumprimento da dívida, verifico que para o caso em comento, a suspensão 

da CNH e de passaporte, bem como o bloqueio de cartão de crédito não 

são a via adequada. No mais, a referida suspensão e bloqueio não 

operariam os efeitos necessários, tampouco cabíveis ao presente rito, 

digo isso porque além de perpetuar uma eventual afronta aos direitos 

constitucionais de tráfego/locomoção dos executados, além de os 

impedirem de efetuar compras para utilidade necessárias ao dia a dia, não 

os compeliriam ao pagamento, sendo tão somente um meio protelatório 

para uma possível quitação. Nesse sentido, eis os entendimentos 

jur isprudencia is :  “TJ-SP -  Agravo de Inst rumento AI 

21106676320168260000 SP 2110667-63.2016.8.26.0000 (TJ-SP) Data de 

publicação: 29/09/2016 Ementa: Acidente de trânsito - Atropelamento - 

Ação de indenização por danos morais – Fase de cumprimento de 

sentença - Decisão que indeferiu o pedido de suspensão da CNH do 

devedor – Manutenção – Necessidade – Medida coercitiva que não 

assegura o cumprimento da obrigação de pagamento imposta ao 

executado – Impossibilidade, na hipótese, de ser cominada ao devedor. 

Recurso do autor desprovido. TJ-DF - 20160020452669 

0047840-78.2016.8.07.0000 (TJ-DF) Data de publicação: 21/03/2017 

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA NÃO QUITADA. MEDIDAS 

ATÍPICAS. RETENÇÃO DE PASSAPOSTE. SUSPENSÃO DA CNH. 

CANCELAMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO. DESPROPORCIONALIDADE. I 

- Nos termos do art. 139 , do CPC , cabe o juiz velar pela duração razoável 

do processo, bem como determinar todas as medidas indutivas, 

coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar 

o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por 

objeto prestação pecuniária. II - A despeito recalcitrância da devedora em 

quitar o débito executado, mesmo percebendo vencimentos de órgão do 

Poder Judiciário, a suspensão do direito de dirigir, retenção de passaporte, 

bem como o cancelamento de cartões de crédito são medidas 

inadequadas e desproporcionais aos propósitos da credora e têm 

potencial de comprometer o direito de ir e vir, bem como a subsistência da 

devedora. III - Negou-se provimento ao recurso.” (negritos nossos) 

“PROCESSO – Decisão que indeferiu os pedidos de suspensão de CNH, 

apreensão de passaporte e bloqueio de cartões de crédito de titularidade 

do executado - Admissível ao MM Juízo da causa tomar medidas indutivas, 

coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar 

o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por 

objeto prestação pecuniária (CPC/2015, art. 139, IV) – Ausente 

demonstração sequer de indício de ocultação de patrimônio penhorável 

pela parte devedora, como acontece no caso dos autos, incabível o 

deferimento dos pedidos de suspensão de CNH, de apreensão de 

passaporte e de bloqueio de cartões de crédito de titularidade do 

executado para o fim de assegurar a satisfação do crédito exequendo, 

por se revelarem medidas desproporcionais e desarrazoadas, além de 

inúteis para o adimplemento do débito – Manutenção da r. decisão 

agravada. Recurso desprovido. (TJSP; Agravo de Instrumento 

2095576-59.2018.8.26.0000; Relator (a): Rebello Pinho; Órgão Julgador: 

20ª Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 6ª. Vara Cível; Data do 

Julgamento: 03/09/2018; Data de Registro: 04/09/2018)” “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE APREENSÃO DA CARTEIRA 

NACIONAL DE HABILITAÇÃO E DE BLOQUEIODOS CARTÕES DE CRÉDITO 

INDEFERIDOS. DESCABIMENTO, NO CASO. DECISÃO AGRAVADA 

MANTIDA Muito embora a parte exequente esteja encontrando dificuldades 

para executar seu crédito, não é caso de se adotar as medidas pleiteadas 

pois se revestem de caráter estritamente coercitivo e redundam em 

cerceamento dos direitos e garantias constitucionais. Manutenção da 

decisão que se impõe. Precedentes jurisprudenciais. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento Nº 

70075840371, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Glênio José Wasserstein Hekman, Julgado em 11/04/2018)” Diante o 

exposto, nos termos de um dos princípios pétreos, ou seja, da liberdade 

de ir e vir conferidos pela nossa Carta Magna em seu art. 5º, XV, 

INDEFIRO os pedidos de suspensão da CNH, e de bloqueio dos cartões de 

crédito, de modo que, MANTENHO a suspensão do feito determinada em 

decisão de id nº 26312374. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Água Boa-MT, 13 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito em Regime 

de Exceção [1] Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as 

disposições deste Código, incumbindo-lhe: IV - determinar todas as 

medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias 

necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive 

nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001855-87.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA JACKELINE DE SOUSA (REQUERENTE)

MARCIO ROBERTO DE GODOI MADUREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIVINO LUIS ROSA (REQUERIDO)

FERNANDO VIEIRA DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1001855-87.2019.8.11.0021. REQUERENTE: BRUNA JACKELINE DE 

SOUSA, MARCIO ROBERTO DE GODOI MADUREIRA REQUERIDO: DIVINO 
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LUIS ROSA, FERNANDO VIEIRA DE SOUZA Vistos em Regime de Exceção. 

DETERMINO desde já que SE INTIMEM as partes para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, especifiquem os fatos controvertidos e as provas que 

pretendem produzir em audiência de instrução, sob pena de preclusão. 

Havendo a opção por prova testemunhal, no referido prazo, arrolem as 

eventuais testemunhas que serão ouvidas (art. 34 da Lei 9.099/95), sob 

pena eventual contradita alegada pela parte adversa implicar em 

automática redesignação da audiência. ATENTE-SE que, na intimação por 

telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a 

pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e da 

respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 da 

CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa 

intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser 

realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando 

da hipótese ora mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, 

com aviso de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita 

na data da entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Sendo 

requerida a produção de provas pelas partes, venham-me CONCLUSOS. 

Com a manifestação das partes pelo julgamento antecipado, remetam-se 

os autos para Juiz(a) Leigo(a). Por fim, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 13 de março 

de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza 

de Direito em Regime de Exceção

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010311-77.2014.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEI GONÇALVES DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE LOURDES A. DE JESUS - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THANYA ALVES MARTINS OAB - MT0014996A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

8010311-77.2014.8.11.0021. EXEQUENTE: EDINEI GONÇALVES DA SILVA 

EXECUTADO: MARIA DE LOURDES A. DE JESUS - ME Vistos em Regime de 

Exceção. Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

DECIDO. Ante a informação de id nº 23788140, nos termos do art. 19, §2º 

da Lei 9.099/95, dou por intimada a parte autora, eis que não fora 

encontrada no endereço constante nos autos. Como de conhecimento, as 

causas de extinção dos feitos executivos estão elencadas no art. 924 e 

incisos do CPC, sendo certo que a referida extinção somente produzirá 

efeito quando for declarada por sentença. No caso dos autos, vê-se que 

houve o cumprimento da obrigação e, via de consequência, a extinção da 

execução por pronunciamento judicial que declare tal situação. Posto isso, 

JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento pelo 

executado da obrigação, nos termos do o art. 924, e o art. 925, estes 

últimos do CPC. SEM custas. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água 

Boa/MT, 13 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002445-64.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO DA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1002445-64.2019.8.11.0021. REQUERENTE: JOSE FRANCISCO DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: CARLOS ALBERTO DA COSTA Vistos em 

Regime de Exceção. Sem relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei 

Federal n.º 9.099/95. De proêmio, cumpre assinalar que a lide posta em 

discussão não exige maiores delongas. O autor perseguia prestação 

juridiscional para ver sua pretensão satisfeita, todavia, pugnou pela 

desistência do feito. Acerca da possibilidade de desistência da ação, sem 

a necessidade de anuência do requerido, o Enunciado 90 do FONAJE 

assim dispõe: “ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução 

do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, 

salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova 

redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG).” Dessa feita, 

HOMOLOGO o pedido de desistência para que surta os efeitos legais, 

razão pela qual JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos 

termos do Enunciado 90 do FONAJE e artigo 485, inciso VIII, do CPC. Sem 

custas. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as 

anotações e baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 13 de 

março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima 

Juíza de Direito em Regime de Exceção

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000983-72.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA SANTANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000983-72.2019.8.11.0021. REQUERENTE: CLAUDIA SANTANA DA 

SILVA REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Chamo o feito à 

Ordem. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS decorrentes da 

alegada falha na prestação dos serviços pela reclamada. Na a parte 

autora que possui contrato de telefonia móvel na modalidade pré-paga 

junto à parte ré. Alega não ser possível realizar chamadas na localidade 

onde reside – Cocalinho/MT – mesmo não estando inadimplente. Sustenta 

que há mais de 11 dias a cidade não tem sinal de telefonia celular pela 

única operadora que presta os serviços na localidade, a reclamada. Aduz 

ter tentado resolver a questão pela via administrativa, todavia, não obteve 

êxito. Com isso, requer a adequada disponibilização do serviço e 

indenização por danos morais. Essa questão, porém, assume contornos 

que exorbitam dos limites cognitivos e probatórios do JEC, seja pela 

complexidade da investigação técnica a ser desenvolvida, seja por 

implicar direitos de caráter difuso ou pelo menos homogêneo. Salienta-se 

que são recorrentes as ações reclamando quanto à ineficiência e/ou 

ausência do serviço de telefonia no interior do Estado, o que evidencia 

que a solução não pode ser individual, havendo a necessidade de atuação 

coletiva para melhoria do serviço. A competência absoluta, em razão da 

matéria, é de ordem pública, deve ser declarada até mesmo de ofício pelo 

juiz, se for o caso. Preconiza o artigo 113 do Código de Processo Civil, 

que: “A incompetência absoluta deve ser declarada de ofício e pode ser 

alegada, em qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de 

exceção”. Para que uma causa possa ser atribuída ao Juizado, primeiro é 

preciso dizer que não se cuida de questão complexa (quando a discussão 

é no cível). In casu, tenho que a matéria a ser apreciada necessitará de 

uma análise crítica, mais acurada (perícia técnica), para se aferir a origem 

da suposta diminuição do sinal do serviço telefônico contratado pela parte 

autora, como alegado na inicial, de modo a demonstrar sem sombra de 

dúvida qual a real causa da suposta inoperabilidade da linha, e os motivos 

que a determinaram, portanto, vejo a total incompetência deste Juizado 

Especial para processar e julgar o presente feito, ante a complexidade da 

causa, pois o próprio legislador pátrio elencou no art. 3º da Lei nº. 

9.099/95 as causas consideradas de menor complexidade. Nesse sentido: 

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA 

MÓVEL. MUNICÍPIO DE IBIRAPUITÃ. AUSÊNCIA DE SINAL NA REGIÃO. 

ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DIMENSÃO 

COLETIVA DO CONFLITO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA 

TÉCNICA, QUANTO À EFETIVA DISPONIBILIDADE E QUALIDADE DO SINAL. 
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COMPLEXIDADE DA CAUSA. EXTINÇÃO DO FEITO, DE OFÍCIO, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO. FEITO EXTINTO, DE 

OFÍCIO. UNÂNIME. (TJRS, Recurso Cível, Nº 71008182016, Segunda Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, 

Julgado em: 24-04-2019) Nessa esteira, a reclamação em epígrafe desafia 

a extinção, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 51, inciso II, 

da lei nº 9.099/95. Como se vê, não se trata de negativa de prestação 

jurisdicional, mas de incompatibilidade da causa com o procedimento 

instituído pela lei de regência. Por fim, anoto que nenhum prejuízo resultará 

à parte, a qual poderá socorrer-se das vias ordinárias, onde poderá 

gozar, se for o caso, do benefício da gratuidade de justiça. Ante o 

exposto, face à incompetência do Juizado Especial para apreciar a causa, 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos dos 

artigos 51, inciso II, da lei nº 9.099/95. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. 

Submeto os autos à M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Arthur George da 

Silva Barros Juiz Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da 

minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, ao arquivo 

com baixas. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000989-79.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

HEBERT HENRICK MACHADO CUNHA MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000989-79.2019.8.11.0021. REQUERENTE: HEBERT HENRICK MACHADO 

CUNHA MATOS REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos etc., Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Chamo o 

feito à Ordem. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS 

decorrentes da alegada falha na prestação dos serviços pela reclamada. 

Na a parte autora que possui contrato de telefonia móvel na modalidade 

pré-paga junto à parte ré. Alega não ser possível realizar chamadas na 

localidade onde reside – Cocalinho/MT – mesmo não estando inadimplente. 

Sustenta que há mais de 11 dias a cidade não tem sinal de telefonia celular 

pela única operadora que presta os serviços na localidade, a reclamada. 

Aduz ter tentado resolver a questão pela via administrativa, todavia, não 

obteve êxito. Com isso, requer a adequada disponibilização do serviço e 

indenização por danos morais. Essa questão, porém, assume contornos 

que exorbitam dos limites cognitivos e probatórios do JEC, seja pela 

complexidade da investigação técnica a ser desenvolvida, seja por 

implicar direitos de caráter difuso ou pelo menos homogêneo. Salienta-se 

que são recorrentes as ações reclamando quanto à ineficiência e/ou 

ausência do serviço de telefonia no interior do Estado, o que evidencia 

que a solução não pode ser individual, havendo a necessidade de atuação 

coletiva para melhoria do serviço. A competência absoluta, em razão da 

matéria, é de ordem pública, deve ser declarada até mesmo de ofício pelo 

juiz, se for o caso. Preconiza o artigo 113 do Código de Processo Civil, 

que: “A incompetência absoluta deve ser declarada de ofício e pode ser 

alegada, em qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de 

exceção”. Para que uma causa possa ser atribuída ao Juizado, primeiro é 

preciso dizer que não se cuida de questão complexa (quando a discussão 

é no cível). In casu, tenho que a matéria a ser apreciada necessitará de 

uma análise crítica, mais acurada (perícia técnica), para se aferir a origem 

da suposta diminuição do sinal do serviço telefônico contratado pela parte 

autora, como alegado na inicial, de modo a demonstrar sem sombra de 

dúvida qual a real causa da suposta inoperabilidade da linha, e os motivos 

que a determinaram, portanto, vejo a total incompetência deste Juizado 

Especial para processar e julgar o presente feito, ante a complexidade da 

causa, pois o próprio legislador pátrio elencou no art. 3º da Lei nº. 

9.099/95 as causas consideradas de menor complexidade. Nesse sentido: 

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA 

MÓVEL. MUNICÍPIO DE IBIRAPUITÃ. AUSÊNCIA DE SINAL NA REGIÃO. 

ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DIMENSÃO 

COLETIVA DO CONFLITO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA 

TÉCNICA, QUANTO À EFETIVA DISPONIBILIDADE E QUALIDADE DO SINAL. 

COMPLEXIDADE DA CAUSA. EXTINÇÃO DO FEITO, DE OFÍCIO, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO. FEITO EXTINTO, DE 

OFÍCIO. UNÂNIME. (TJRS, Recurso Cível, Nº 71008182016, Segunda Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, 

Julgado em: 24-04-2019) Nessa esteira, a reclamação em epígrafe desafia 

a extinção, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 51, inciso II, 

da lei nº 9.099/95. Como se vê, não se trata de negativa de prestação 

jurisdicional, mas de incompatibilidade da causa com o procedimento 

instituído pela lei de regência. Por fim, anoto que nenhum prejuízo resultará 

à parte, a qual poderá socorrer-se das vias ordinárias, onde poderá 

gozar, se for o caso, do benefício da gratuidade de justiça. Ante o 

exposto, face à incompetência do Juizado Especial para apreciar a causa, 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos dos 

artigos 51, inciso II, da lei nº 9.099/95. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. 

Submeto os autos à M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Arthur George da 

Silva Barros Juiz Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da 

minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, ao arquivo 

com baixas. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002028-14.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO RAFAEL DANTAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO SIMITAN SEGATTO OAB - MT24076/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE23748-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1002028-14.2019.8.11.0021. REQUERENTE: BRUNO RAFAEL DANTAS 

REQUERIDO: CIELO S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE 

RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por BRUNO RAFAEL 

DANTAS em desfavor de CIELO S/A. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 

9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 

do FONAJE. Decido. DO JULGAMENTO ANTECIPADO: No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, pois as provas 

dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. MÉRITO: Com efeito, a solução do litígio 

não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo 

Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do 

seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido 

direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do 

Novo Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, 

toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Relatou o autor que contratou a empresa requerida para 

utilizar a “maquininha” de cartões com mensalidade no valor de R$ 169,90, 

entretanto no período de abril/2019 a setembro/2019, lhe foram 

descontados irregularmente, em conta corrente, valores que excederam a 

mensalidade contratada, perfazendo um total excedente de R$ 730,44. 

Ressaltou que não houve o estorno dos descontos realizados. No mérito, 

postulou a procedência da ação, com a condenação da ré à restituição em 

dobro dos valores indevidamente descontados de seu benefício, com a 
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condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Em 

contestação, a ré Cielo esclareceu que os valores cobrados são 

referentes à locação do aparelho, conforme os termos do contrato que a 

autora firmou. Ressaltou que apenas cobrou o valor do aluguel da 

máquina, não havendo se falar em cobrança indevida. Refutou o pleito de 

repetição de indébito e o pleito indenizatório por danos morais, uma vez 

que a autora concordou com todos os termos do contrato. Postulou pela 

improcedência da demanda. No entanto, apesar da Reclamada afirmar que 

houve contratação e utilização de seus serviços, que previam 

mensalidades acima de R$ 169,90, não trouxe aos autos documentos que 

comprovem que a contratação ocorreu da forma que narrou, trazendo 

apenas contratos sem assinatura da parte reclamante. Situação essa que 

não comprova a contratação dos serviços, da forma narrada pela parte 

reclamada, não afastando a tese da ocorrência de ilegitimidade da 

cobrança excessiva, no caso concreto. Assim, não comprovada a 

legitimidade da cobrança excessiva, a declaração da inexistência do 

débito é medida que se impõe. Assim, restou demonstrado que os valores 

descontados (abril/19 a setembro/19) foram realizados de forma indevida, 

o que importa na restituição em dobro dos valores descontados 

indevidamente, nos termos do art. 42, § único do CDC. Acresço que, no 

caso em tela, apesar de não se desconhecer que o desconto indevido 

causa transtornos na vida de qualquer pessoa, não há o mínimo indício de 

prova no sentido de que tenha causado algum prejuízo ao sustento da 

parte autora ou atingido os seus direitos de personalidade, razão pela qual 

a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, se mostra 

suficiente para a punição do réu. Em caso análogo, Turma Recursal assim 

se manifestou: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. DÉBITO EM CONTA 

BANCÁRIA. SEGURO NÃO CONTRATADO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS 

VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE, NOS TERMOS DO ART. 42, § 

ÚNICO DO CDC. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS NO CASO 

CONCRETO. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE OS DÉBITOS INDEVIDOS 

CAUSARAM PREJUÍZOS À AUTORA E QUE FORAM CAPAZES DE ATINGIR 

OS SEUS DIREITOS DE PERSONALIDADE. A ré limita-se a sustentar que a 

autora autorizou os débitos em conta, mas não junta nenhuma prova 

nesse sentido, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 333, II do CPC e 

art. 6º, VIII do CDC. Os valores descontados indevidamente na conta 

bancária da autora devem ser devolvidos de forma dobrada, nos termos 

do art. 42, § único do CDC. No caso em tela, apesar de não se 

desconhecer que o desconto indevido causa transtornos na vida de 

qualquer pessoa, não há o mínimo indício de prova no sentido de que 

tenha causado algum prejuízo ao sustento da autora ou atingido os seus 

direitos de personalidade, razão pela qual a devolução em dobro dos 

valores descontados indevidamente, se mostra suficiente para a punição 

do réu. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 

RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO. RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71005615844, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 30/10/2015) Ante o 

exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para 

condenar a Reclamada a devolver a quantia indevidamente descontada 

(abril/19 à setembro/19 = R$ 730,44 ) em dobro (R$ 1.460,88 – hum mil 

quatrocentos e sessenta reais e oitenta e oito centavos) , com juros de 

mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária, pelo INPC, a 

partir de cada desconto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Interposto recurso inominado, 

intime-se a parte recorrida para as contrarrazões. Registro automático da 

sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a 

teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo 

requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P.I.C. 

VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se 

o necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001780-48.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO JHONNY LEITE RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1001780-48.2019.8.11.0021. REQUERENTE: THIAGO JHONNY LEITE 

RIBEIRO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/1995. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos 

artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 

4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos 

do FONAJE. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇAO DE FAZER proposta por 

THIAGO JHONNY LEITE RIBEIRO em desfavor do ESTADO DE MATO 

GROSSO. DO JULGAMENTO ANTECIPADO: No caso, não havendo vício 

que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, pois as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. PRELIMINAR: IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA: Deixo de 

analisar o pedido de impugnação, uma vez que alegado em momento 

inoportuno, sendo que será analisado por ocasião de eventual 

interposição recursal. MÉRITO: Com efeito, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo 

Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda 

matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Inicialmente, verifico que a parte autora, Policial Militar 

desde 01/11/2014, ajuizou ação de obrigação de fazer, em face do Estado 

de Mato Grosso, a fim de compelir o réu a efetuar a progressão de nível 

na carreira militar, conforme Leis Complementares 541/2014 e 555/2014, a 

fim de ver computado o tempo de serviço nas forças armadas. Salienta 

que é Policial Militar desde O Estado de Mato Grosso apresentou 

contestação após o prazo legal. Todavia, diante da indisponibilidade do 

interesse público posto em Juízo (artigo 345, II, CPC), deixo de aplicar os 

efeitos da revelia, relativos por natureza. Ocorre que a Lei Complementar 

supramencionada traz o termo “poderá”, indicando o caráter discricionário 

da norma. Neste sentido o entendimento para sua aplicação, para a 

progressão de nível na carreira militar, é que se utiliza o tempo de igual 

carreira. Ou seja serviço militar do Estado aproveita-se a outro serviço 

militar do Estado, e o período que serviu `as Forças Armadas é 

considerado apenas para fins de cálculo de aposentadoria especial. 

Assim, o julgamento improcedente da demanda se impõe. Ante o exposto, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, 

resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Interposto recurso 

inominado, intime-se a parte recorrida para as contrarrazões. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P.I.C. VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, 

ao arquivo com baixas. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002284-54.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SUELAINE LEITE DE SOUZA VIEIRA (REQUERENTE)

JULIENNE FERREIRA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR OAB - GO0046416A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE AGUA BOA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1002284-54.2019.8.11.0021. REQUERENTE: SUELAINE LEITE DE SOUZA 

VIEIRA, JULIENNE FERREIRA VIEIRA REQUERIDO: MUNICIPIO DE AGUA 

BOA Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 

9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO PRELIMINAR: IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA 
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GRATUITA: Deixo de analisar o pedido de impugnação, uma vez que 

alegado em momento inoportuno, sendo que será analisado por ocasião de 

eventual interposição recursal. MÉRITO: Primeiramente declaro prescrita 

todas às pretensões anteriores a 13/11/2014, em obediência a prescrição 

quinquenal prevista no Decreto 20.910/32. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE TERÇO CONSTITUCIONAL RETROATIVO C/C OBRIGAÇÃO 

DE FAZER proposta por SUELAINE LEITE DE SOUZA VIEIRA E OUTRA (01) 

em face do MUNICIPIO DE AGUA BOA – MT. As partes autoras alegam, em 

síntese, que foram contratadas em 19/03/2002 para laborar na função de 

professora, requerendo o pagamento do terço constitucional sobre os 15 

dias de férias dos meses de julho, previsto na Lei Complementar 54/2011, 

a fim de incidir 1/6 do salário de professor sobre o total de rendimentos 

(salário bruto), que é composto pelas verbas: vencimento mensal, 

quinquênio e quando houver, pela gratificação de curso. O Município de 

Água Boa apresentou contestação alegando que os 15 dias de julho se 

referem a período de recesso escolar não devendo confundir com férias, 

devendo o pedido ser julgado improcedente. Conheço diretamente do 

pedido, proferindo sentença, nos termos do art. 355, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, por não depender a lide de maior dilação 

probatória. Embora a Lei Municipal preveja o gozo de 45 dias de férias, o 

Município somente paga o terço constituconal sobre a remuneração 

correspondente a 30 dias. Desta forma ocorre a violação ao princípio da 

legalidade, sob a ótica da conformidade, com prejuízo financeiro as partes 

demandantes. A Administração Pública atua nos termos previstos ou 

permitidos por lei, não lhe sendo possível fazer tudo o que a lei não proíbe 

estando sua ação positivamente regulada e por isso só pode querer o que 

a lei permitir que queira. Se a Lei Complementar 54/2011 do Município de 

Água Boa, em seu artigo 61, I, prevê, sem qualquer ressalva, o período de 

45 dias de férias anuais, para o titular de cargo de professor, em função 

docente, não há qualquer margem para que a Administração pague o 

adicional de férias, que tem amparo constitucional, em relação a menor 

período. Isto posto determino o pagamento de diferenças, observada a 

prescrição qüinqüenal.. DISPOSITIVO Diante do exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA 

PRESENTE AÇÃO para: A) DETERMINAR o recolhimento das verbas 

atinentes ao 1/3 de férias sobre os 15 dias de julho, não pagas, a fim de 

incidir 1/6 do salário de professor sobre o total de rendimentos (salário 

bruto), que é composto pelas verbas: vencimento mensal, quinquênio e 

quando houver, pela gratificação de curso, devendo também ser 

incorporado o pagamento nos vencimentos futuros das partes 

reclamantes; B) CONSIDERAR a PRESCRIÇÃO QUINQUENAL dos valores 

referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta ação 

(13/11/2019); C) A correção monetária incidirá a partir do vencimento da 

obrigação inadimplida e juros de mora a partir da citação, a ser apurado na 

fase executória mediante simples cálculo aritmético a ser apresentado 

pela parte Exequente na fase de cumprimento de sentença. Os juros de 

mora e atualização monetária obedecerão à seguinte sistemática: juros 

moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e 

juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do disposto no art. 

1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009 (0,5% ao 

mês), e correção monetária com base no índice oficial de remuneração 

básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda 

Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual se aplicará o 

Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), de acordo com 

decisão do Supremo Tribunal Federal em questão de ordem nas Ações 

Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425. Declaro extinto o 

processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil. Deixo de condenar a parte ré no 

pagamento das custas e despesas processuais por ser isenta, conforme 

prevê o art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/2001. E, em relação aos 

honorários advocatícios, a despeito da liquidez do débito (NCPC, art. 85, § 

4º, inc. I), fixo no percentual mínimo de 8% sobre valor da condenação, a 

ser apurado em liquidação, tendo em vista a natureza da causa e o 

trabalho do advogado, atentando-se para as faixas de base de cálculo 

(NCPC, art.85, § 3º, inc. II). No mais, havendo recurso das partes, 

remetam-se os autos a instância “ad quem” para o exame do recurso. Por 

imposição do disposto no artigo 496, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil, ante o duplo grau de jurisdição, submeto a sentença ao reexame 

necessário pelo Colendo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(ante a não exceção do art. 496, §3º, inciso III, do NCPC), 

independentemente de eventuais recursos voluntários. Transitada em 

julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, 

executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 535 do NCPC. 

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Vistos. Atendidos os requisitos 

legais, homologo o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo para que 

produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n.º 9.099/95. 

Isento de honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com o transito em 

julgado arquive-se, facultado desarquivamento posterior a pedido das 

partes. Em caso de descumprimento, caberá à parte interessada o 

cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do 

NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da jurisdição. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Mirassol D’Oeste-MT, (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000790-57.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

L. L. R. (INTERESSADO)

LUCAS ROMEIRO CASTILHO (INTERESSADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE AGUA BOA (REQUERIDO)

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDERSON LOPES ALVES OAB - MT0008953S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000790-57.2019.8.11.0021. INTERESSADO: L. L. R., LUCAS ROMEIRO 

CASTILHO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

AGUA BOA, PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA Vistos etc. Dispenso 

o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/1995. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos 

artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 

4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos 

do FONAJE. Trata-se de ação cominatória para cumprimento de obrigação 

de fazer com pedido de tutela específica de urgência proposta por 

LORENA LEITE ROMEIRO, devidamente representada por seu genitor o Sr. 

Lucas Romeiro Castilho em face do ESTADO DE MATO GROSSO e dos 

MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA-MT e QUERÊNCIA-MT. DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO: No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, pois as provas dos autos são suficientes para a solução da 

lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a incompetência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE PASIVA DA RECLAMADA 

MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA: Sendo a parte autora residente e domiciliada no 

Município de Querência acolho a preliminar de ilegitimidade passiva do 

Município de Água Boa/MT. MÉRITO: Com efeito, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo 

Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda 

matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Inicialmente, verifico que a parte autora ajuizou ação, a 

fim de compelir os réus a custearem as despesas de transporte aéreo 

para paciente e acompanhante juntamente com fornecimento de 

tratamento em UTI neo natal, devido a situação clínica da parte requerente. 

Foi deferida a tutela de urgência, ficando determinada a imediata 

transferência da parte autora para leito em Unidade de Terapia Intensiva 

Neonatal, com respectivo transporte via UTI aérea com direito a 

acompanhante. As reclamadas apresentaram contestação. 

Desnecessário se prolongar sobre a legitimidade passiva dos réus, vez 

que o Supremo Tribunal Federal, em julgamento de recurso que foi 

reconhecida repercussão geral, reafirmou seu entendimento no sentido de 

que a responsabilidade dos entes federados, nos casos envolvendo 
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fornecimento de tratamento médico aos necessitados, é solidária (Tema nº 

793): RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E 

ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. 

REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE 

JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se 

insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária 

dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um 

deles, isoladamente, ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator(a): Min. 

LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO 

REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 

16-03-2015 ) Referido entendimento está em consonância com os artigos 

6º, 23, II, 196 e 203, IV, todos da Constituição Federal. Assim, argumentos 

como ausência de previsão orçamentária e necessidade de observância à 

forma de organização do SUS não prevalecem frente à ordem 

constitucionalmente estatuída de priorização da vida, saúde e dignidade. 

Não se está aqui a contrariar os princípios da separação dos Poderes, da 

reserva do possível, da igualdade, da isonomia e da universalidade, vez 

que se está apenas reconhecendo direitos fundamentais 

constitucionalmente assegurados a todo cidadão, como é o caso do direito 

à vida, à saúde e à dignidade (artigos 1º, III, 5º, caput e 6º, da Constituição 

Federal). No caso, a parte autora comprovou a necessidade do 

procedimento requerido. Referidos documentos foram exarados por 

médicos devidamente habilitados, que indicaram a necessidade da parte 

autora ser submetida a internação em UTI. Assim, o julgamento de parcial 

procedência da demanda se impõe. Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial para 

RATIFICAR A LIMINAR CONCEDIDA E: a) RECONHECER A ILEGITIMIDADE 

PASSIVA do Município de Água Boa, extinguindo o processo, sem 

resolução de mérito, com relação ma esta reclamada, com fulcro no artigo 

485, inciso VI do CPC. b) CONDENAR solidariamente as reclamadas – 

MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA E ESTADO DE MATO GROSSO - a franquearem 

as despesas pleiteadas para transporte de paciente e acompanhante bem 

como providenciarem o tratamento em UTI neo natal, resolvendo-se o 

mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Interposto recurso inominado, intime-se a parte 

recorrida para as contrarrazões. Registro automático da sentença com 

sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 

4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 

dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P.I.C. Vistos. 

Atendidos os requisitos legais, homologo o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 

40 da Lei n.º 9.099/95. Isento de honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 

55). Com o transito em julgado arquive-se, facultado desarquivamento 

posterior a pedido das partes. Em caso de descumprimento, caberá à 

parte interessada o cumprimento, recomendando-se observância ao 

disposto no art. 524 do NCPC, a bem da celeridade processual e da 

efetividade da jurisdição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Mirassol 

D’Oeste-MT, (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima 

Juíza de Direito

Comarca de Alto Araguaia

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 21271 Nr: 1686-43.2007.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSENVALDA MARQUES BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO RUMÃO DE OLIVEIRA - 

OAB:78.163/SP, JOSÉ CARLOS DA ROCHA - OAB:96.030-SP, NEIDE 

APARECIDA GAZOLLA DE OLIVEIRA - OAB:167377/SP, ROMILDO 

CASSEMIRO DE SOUZA - OAB:22.568/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. DEFIRO o requerimento de fls. 199/200, INTIME-SE a parta autora acerca 

da sentença de fls. 193/196-v, oportunizando o prazo de 15 dias para 

manifestação, a contar da publicação deste despacho.

2. Não havendo interposição de recurso ou na hipótese de renuncia ao 

prazo recursal, CERTIFIQUE o trânsito em julgado.

3. INDEFIRO o pedido de execução invertida, uma porque a sentença ainda 

não transitou em julgado, duas porque é ônus da parte interessada 

requerer o cumprimento da sentença e apresentar planilha do valor que 

entende ser devido.

4. Com o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE ofício ao Gerente Executivo da 

Agência do INSS desta cidade para que implemente o benefício concedido 

a parte autora no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de responder pelo 

crime de desobediência judicial. Persistindo a inércia, extraia-se cópia dos 

autos e remeta-se ao Ministério Público Federal para as providências a 

seu cargo.

5. Ato contínuo, INTIME-SE a parte autora na pessoa de seu patrono para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o cumprimento de sentença e 

apresentar planilha de cálculo, sob pena de arquivamento.

6. Nada requerido, DETERMINO ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

7. Diversamente, certifique o necessário e faça a conclusão.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 53193 Nr: 2673-06.2012.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J F D DE SOUZA E CIA LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LÚCIA FERREIRA 

TEIXEIRA - OAB:3662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Certifique o decurso de prazo para o executado se manifestar.

2. Em seguida, INTIME-SE o exequente para manifestar-se nos rumos da 

execução em 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 2792 Nr: 727-82.2001.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAMIRO MURAD FILHO, MARIA CRISTINA 

SAAD MURAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Eduardo de Souza 

Polatto - OAB:79.023, Silvério Polotto - OAB: 27.199

 Vistos em correição.

1. INTIME-SE, via DJe, o(a/s) advogado(a/s) da parte exequente para que, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se quanto aos rumos 

da execução e apresente planilha de débito atualizada, sob pena de 

suspensão.

2. Após, faça a conclusão.

As providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 55759 Nr: 1493-18.2013.811.0020

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERONICA LIDINÉIA ALMEIDA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15.484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Diante da certidão negativa a fl. 113, INTIME-SE o requerente na pessoa 

de seu procurador para, no prazo de 15 (quinze) dias, informar o 
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endereço para localização do veículo e da(o) requerida(o) ou 

manifestar-se quanto à hipótese de conversão do pedido de busca e 

apreensão/depósito em ação executiva, conforme dispõe o art. 4º do Dec. 

Lei nº 911/96.

2. Informando novo endereço, EXPEÇA-SE mandado de busca e 

apreensão, deferimento liminar.

3. Efetivada a medida liminar, CITE-SE a parte promovida constando do 

mandado que: a) 05 (cinco) dias após executada a liminar, 

consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no 

patrimônio do credor fiduciário; b) no prazo do item anterior, o devedor 

fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, acrescidas 

das custas processuais, que deverá ser calculada com base no valor 

depositado e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor 

depositado, nos termos do art. 3º, § 1º com nova redação dada pela Lei 

10.931/04, hipótese na qual o bem lhe será restituído; e c) no prazo de 15 

(quinze) dias, independentemente da purgação da mora, contestar a 

presente nos termos do art. 3º, § 3º com nova redação dada pela Lei 

10.931/04.

 4. Consigne-se no mandado as advertências legais contida no art. 344 do 

CPC. Fica autoriza da retirada do bem da comarca para após o decurso de 

prazo para purgação da mora.

5. No momento da citação, deverá o Oficial de Justiça indagar ao requerido 

se há interesse em audiência de conciliação.

6. Em seguida, INTIME-SE o demandante para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, requerer o que entender de direito.

7. Diversamente, certifique o necessário e faça a conclusão.

 As providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110386 Nr: 3944-06.2019.811.0020

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL ANGELO FROES, PEDRO DIOGO DE 

FARIA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLON ARTHUR PANIAGO 

DE OLIVEIRA - OAB:15828-MT

 Nos termos da legislação vigente, do artigo 482, VI, da CNGC e da Ordem 

de Serviço n. 001/2020/PRIMEIRA VARA impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimar o advogado do denunciado Pedro Diogo de Faria Neto 

para comparecer a audiência designada para o dia 19(dezenove) de 

março de 2020 às 14h10min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 33473 Nr: 1010-56.2011.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÂNIO SEVERINO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEUZÂNIA MARQUES VILELA 

ALVES - OAB:5177-B/MT, SOLIMAR BATISTA DOS SANTOS - 

OAB:25801/O

 Vistos em correição.

1. Processo em ordem.

2. CUMPRA-SE com a decisão retro com consequente INTIMAÇÃO das 

partes para ciência da audiência bem como intimação da defesa para que 

se manifeste acerca da não-localização da testemunha Paulo Roberto da 

Silva.

3. CERTIFIQUE-SE eventual decurso de prazo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 102741 Nr: 557-80.2019.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDEMIRO ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON OLIVEIRA BATISTA - 

OAB:19.423-A

 Vistos.

1. Inexistindo qualquer das hipóteses que caracterizam a absolvição 

sumária [artigo 397 do CPP], bem como se consignando que as teses e 

fundamentos elencados em sede de resposta a acusação se confundem 

com o mérito e dependem da devida instrução criminal, mantenho o 

recebimento da denúncia e DESIGNO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO para o dia 11 (onze) de março de 2020 às 16h40min.

2. Cumpra a Secretaria, com as seguintes providências:

(a) Intimem-se/requisitem-se os réus pessoalmente

(b) Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela 

defesa;

 (c) Cientifique-se o representante do Ministério Público e a defesa.

‘Às providências

 MARINA CARLOS FRANÇA

Juíza de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 9608 Nr: 1795-96.2003.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONFEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO 

BRASIL- CNA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO FLÁVIO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elizete Araújo Ramos - 

OAB:4701/MT, LUIZ ALFEU MOOJEN RAMOS - OAB:5291/MT, 

MARILAINE PINHEIRO DE MELLO - OAB:8146-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ TARABINI MACHADO - 

OAB:7938/MT

 Vistos em correição.

1. Notadamente quando há endereço da parte executada nos autos, 

INDEFIRO o pedido de citação por edital.

2. INTIME-SE a parte autora para que recolha o valor atinente a diligência 

do Sr. Oficial de Justiça no prazo de 05 (cinco) dias sob pena de extinção 

do feito sem resolução do mérito.

3. Com o recolhimento, PROSSIGA-SE em cumprimento a decisão de fl. 

251.

4. Certificando-se eventual decurso de prazo, TORNEM os autos 

conclusos para deliberações.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 19895 Nr: 384-76.2007.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO KENNEDY FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STEFFANINI TRANSPORTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELITA IRENE SANTOS 

CREMONESE - OAB:16.419/MT, GUSTAVO GOMES GARCIA - 

OAB:13.299-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÁZARO JOSÉ GOMES 

JÚNIOR - OAB:8194-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:5.871-MS

 Vistos em correição.

1. INDEFIRO o pedido de fl. 271 [realização de pesquisa via INFOJUD 

visando localizar o endereço do executado], porque o pleito vindicado 

somente é possível quando o solicitante demonstrar ter esgotado todos os 

meios disponíveis para a localização da parte contrária.

2. Compulsando os autos, constata-se que o exequente apenas alegou 

não ter encontrado o endereço do executado, sem, contudo, fornecer 

qualquer elemento probatório a tanto. Nesse sentido, confira-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO (...) OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE 

O ATUAL ENDEREÇO DA DEVEDORA - DILIGÊNCIAS DA PARTE NÃO 

ESGOTADAS - CONSULTA AOS SISTEMAS BACENJUD, RENAJUD E 

INFOJUD. IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. A consulta online aos sistemas Bacenjud, Renajud e 

Infojud, com o intuito de obter informações acerca do endereço do 

executado, é medida excepcional e derradeira, devendo ser utilizada 

apenas quando a parte não dispuser de outro meio para atingir seu 

objetivo. (Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso – AI nº. 

115073/2014, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 
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julgado em 18/11/2014, DJe de 25/11/2014) (sem grifos e negritos no 

original)”.

3. Isto posto, INTIME-SE o patrono da parte exequente para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, informe o atual endereço do executado e apresente 

planilha com valor atualizado da dívida, sob pena de extinção do feito sem 

resolução do mérito.

4. Com a apresentação do endereço, PROSSIGA-SE em cumprimento a 

decisão de fl. 224.

5. Diversamente, em caso de decurso de prazo, TORNEM os autos 

conclusos para deliberações.

As providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 51024 Nr: 191-85.2012.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTADORA ROMA LOGÍSTICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRENCO BIOENERGIA INDUSTRIA E 

COMÉRCIO DE OLEOS E BIODIESEL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA MESQUITA DA SILVA - 

OAB:15209, DANIEL DA COSTA GARCIA - OAB:9478, MARCELO DA 

SILVA LIMA - OAB:4.272/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. Isto posto, INTIME-SE o patrono da parte exequente para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, informe o atual endereço do executado e apresente 

planilha com valor atualizado da dívida, sob pena de extinção do feito sem 

resolução do mérito.4. Com a apresentação do endereço, PROSSIGA-SE 

em cumprimento a decisão de fl. 177.5. Diversamente, em caso de 

decurso de prazo, TORNEM os autos conclusos para deliberações.As 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 3011 Nr: 61-86.1998.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENJAMIM KLASENER, MILTON DARVANI 

KLASENER, ERNANI EVANDRO KLASENER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON VIZINI CORRÊA 

JÚNIOR - OAB:3076-A, SIMONE FENGLER SPIERING - OAB:11920

 Vistos em correição.

1. Analisando o feito, entendo que o pedido de reconhecimento de 

nulidade não merece prosperar. Explico.

Compulsando os autos, tem-se que NILVA KLASENER, SINARA DE 

LOURDES ZANON KLASENER e LEILA REJANE KLASENER não compõem 

a execução extrajudicial, notadamente quando ocupam posição de 

garantidora e cônjuge dos executados.

Portanto, por não ocupar status de parte, entendo que não se faz 

necessária a sua citação. Neste sentido, eis o entendimento 

jurisprudencial:

TJMT – n. 0121168-69.2012.8.11.0000

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – NULIDADE DA EXECUÇÃO À 

AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA CONJUGE DO CO-EXECUTADO – 

INOCORRÊNCIA – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA CÔNJUGE – 

INTIMAÇÃO DA PENHORA – PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA – INOVAÇÃO 

RECURSAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “O terceiro, 

garantidor hipotecário, não é devedor e, por isso, não integra o pólo 

passivo da execução . Basta sua intimação, para que os bens gravados 

garantam a execução ” (TJRS – 18 ª Câmara Cível –RAI nº 70001855899 – 

Rel. Des. André Luiz Planella Villarinho – j. 21.12.2000). (N.U 

0121168-69.2012.8.11.0000, , JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/04/2013, Publicado no DJE 

25/04/2013) (grifo nosso)

2. Assim sendo, torna-se dispensável a sua citação pessoal e, portanto, 

não há nulidade a ser reconhecida.

Frise-se, todavia, que permanece necessidade de intimação dos atos de 

execução conforme já foram intimadas da realização de penhora (fl. 

187v).

3. PROSSIGA-SE em cumprimento a decisão de fl. 322.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 8116 Nr: 430-07.2003.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSCAR ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO PENSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO RUBENS FAGUNDES 

PEREIRA - OAB:2.025-MT, ENE MAIA TIMO - OAB:22017/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR ROBERTO REINEHR - 

OAB:1781/RO, IVANILSON LUCAS CABRAL - OAB:1104/RO, MARCELO 

LONGO DE OLIVEIRA - OAB:1096/RO, MAURÍCIO NOGUEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:6 429/RO

 Vistos em correição.

1. Cuida-se de embargos de declaração opostos por ESPÓLIO DE 

GILBERTO PENSO, ora executado, em desfavor de decisão que indeferiu o 

pedido de liquidação por perdas e danos (fls. 288/290).

Em síntese, aduz o embargante a ocorrência de omissão na decisão uma 

vez que deixou de condenar o requerente (embargado) ao pagamento de 

honorários advocatícios (fls. 291/291v).

Vieram os autos conclusos.

É o relato do essencial. Fundamento e decido.

2. Compulsando o feito constato que a decisão objurgada foi alvo de 

agravo de instrumento por parte da exequente, ora embargado.

Em julgamento perante a Quarta Câmara de Direito Privado do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso houve reforma da decisão 

embargada de modo a deferir o prosseguimento da execução com 

reconhecimento das perdas e danos (fls. 308/312).

Portanto, considerando reforma da decisão embargada, forçoso 

reconhecer que os embargos de declaração restam prejudicados por 

perda do objeto.

3. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos nos 

autos.

4. Nos moldes da parte final da decisão de fl. 290, EXPEÇA-SE ofício com 

finalidade de penhora no rosto dos autos à 1ª Vara Cível da Comarca de 

Machadinho do Oeste/RO para que seja declarada a indisponibilidade de 

bens do espólio suficientes a quitação do quantum debeatur nestes autos. 

Informe, de início, o valor apurado às fls. 306/307.

Efetivada a penhora, INTIME-SE o represente do espólio e a viúva (se 

houver e sendo o caso), para, querendo, opor embargos à execução no 

prazo legal.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 1108 Nr: 77-45.1995.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIA CRISTINA PEREIRA DA SILVA, 

SEBASTIÃO PAES ANANIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO FRAGA FILHO - 

OAB:3.647A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAM SANTOS ARAUJO - 

OAB:2.644/-MT

 3. Ante o exposto, com fulcro no artigo 924, inciso V e com aplicação da 

Súmula n. 150 do STF, RECONHEÇO a prescrição intercorrente e, por 

conseguinte, JULGO EXTINTO o presente processo com resolução de 

mérito.Eventuais custas/taxas processuais deverão ser arcadas pela 

parte exequente.4. Após o TRÂNSITO EM JULGADO, o que deverá ser 

previamente CERTIFICADO nos autos, AO ARQUIVO, mediante as baixas e 

anotações pertinentes.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 1225 Nr: 58-39.1995.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WASHINGTON FÁBIO PACHECO, DONIZETE 

APARECIDO CÂNDIDO NARCISO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO FRAGA FILHO - 
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OAB:3.647A-MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 4. Ante o exposto, com fulcro no artigo 924, inciso V e com aplicação da 

Súmula n. 150 do STF, RECONHEÇO a prescrição intercorrente e, por 

conseguinte, JULGO EXTINTO o presente processo com resolução de 

mérito.Eventuais custas/taxas processuais deverão ser arcadas pela 

parte exequente.5. Após o TRÂNSITO EM JULGADO, o que deverá ser 

previamente CERTIFICADO nos autos, AO ARQUIVO, mediante as baixas e 

anotações pertinentes.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 1622 Nr: 48-24.1997.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURIVAL ANTONIO SPERANDIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEY PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:2.964/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. Ante o exposto, com fulcro no artigo 924, inciso V e com aplicação da 

Súmula n. 150 do STF, RECONHEÇO a prescrição intercorrente e, por 

conseguinte, JULGO EXTINTO o presente processo com resolução de 

mérito.Eventuais custas/taxas processuais deverão ser arcadas pela 

parte exequente.4. Após o TRÂNSITO EM JULGADO, o que deverá ser 

previamente CERTIFICADO nos autos, AO ARQUIVO, mediante as baixas e 

anotações pertinentes.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 28596 Nr: 38-23.2010.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM DE MATOS FERREIRA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRAN NEGRÃO FERREIRA - 

OAB:7.209/PR, MARY MAGDA QUEIROZ DIAS - OAB:22.109/O, NAYANE 

NEGRÃO DENARDI - OAB:26.951/O

 Vistos em correição.

1. RECEBO o recurso em sentido estrito interposto pela defesa do réu 

JOAQUIM DE MATOS FERREIRA SANTOS (fls. 323-326/342) eis que 

presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, 

notadamente possui tempestividade certificada, respectivamente, à fl. 348.

 2. De igual modo, considerando que já houve apresentação de razões e 

contrarrazões, passo a análise de eventual juízo de retratação.

3. Nestes termos, CONSERVO a sentença de pronuncia objurgada por 

seus próprios fundamentos jurídicos, razão pela qual deixo de exercitar o 

juízo de retratação previsto no artigo 589, caput do Código de Processo 

Penal.

4. REMETAM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, grafando na missiva as nossas sinceras homenagens.

‘Às providências

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51312 Nr: 505-31.2012.811.0020

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: LFDS, LFDS, LUCILENE FERREIRA DOURADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANILDO SOARES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SILVANILDO SOARES DOS SANTOS, 

Cpf: 01660651107, Rg: 1.813.444-0, Filiação: Antonia Rosa de Jesus e 

Antonio Soares Ferreira, data de nascimento: 14/10/1980, brasileiro(a), 

natural de Piranhas-GO, solteiro(a), tratorista. atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Vistos.1. Trata-se de execução de alimentos que se encontra 

arquivada, provisoriamente, há mais de 06 anos, aguardando provocação 

dos credores com o fim de indicar bens à penhora, razão pela qual foi 

determinado por este juízo seu desarquivamento, observando as metas da 

CGJ. Ademais, determinado a intimação dos exequentes para 

manifestarem o interesse em prosseguir com a demanda, a tentativa de 

intimação restou negativa, diante da mudança de endereço.2. Como 

cediço, o interesse de agir deve ser aquilatado de forma dinâmica, valendo 

destacar que este pode estar presente quando do ajuizamento da ação e 

perder-se no seu curso, a ensejar extinção do processo sem julgamento 

do mérito, por falta superveniente de interesse de agir. Tal é o caso dos 

autos, uma vez que o processo foi arquivado em 2013.3. Sabe-se que, 

invocada a jurisdição, o processo se desenvolve sob a direção do juiz, de 

forma que lhe assegure andamento rápido. A marcha processual, 

entretanto, solicita a colaboração das partes. Tem assim, as partes, o 

ônus de contribuir para o desenvolvimento normal do procedimento, 

sujeitando-se às consequências da falta de sua efetiva colaboração. É a 

chamada inércia processual. Sobremaneira grave é a contumácia do 

autor. Fora invocado a prestação jurisdicional do Estado e, portanto, mais 

pesado é o seu ônus de colaboração processual. 4. No caso, embora o 

juízo tenha empreendido esforços no intuito de dar impulso ao feito após a 

longa paralisação processual, determinando a intimação da parte 

exequente para providenciar o que lhe competia, todavia, restou negativa 

em razão da mudança de endereço. Assim, resta demonstrado que o 

credor não tem interesse em dar prosseguimento no processo, pois 

mudou-se de endereço sem atualizar seus dados cadastrais perante este 

juízo.5. Enfatiza-se que esta ausente os pressupostos de constituição e 

de desenvolvimento válido e regular do processo, eis que os interessados 

não informaram o novo endereço nos autos, razão pela qual o processo 

deve ser extinto. Evidente está o total desinteresse no prosseguimento da 

ação, não podendo o processo se perpetuar no tempo, sem resultado 

algum, pela inércia, desídia e falta de interesse do(a) exequente.6. 

Trata-se, portanto, de hipótese de extinção sem resolução do mérito, pois 

não se justifica a existência de um processo judicial – cujo custo engloba 

despesas com remuneração de magistrado e servidores, manutenção de 

prédio, equipamentos, estrutura física, materiais, gastos com energia, 

água, etc. – quando a parte autora simplesmente não demonstra empenho 

em obter a satisfação do crédito.7. Portanto, considerando o acima 

exposto, e ainda: (i) a necessidade de cumprimento da Meta 2 do 

Conselho Nacional de Justiça; (ii) que o processo em referência está 

arquivado provisoriamente, há muito tempo, sem qualquer manifestação de 

qualquer dos interessados; e (iii) o princípio da razoável duração do 

processo judicial, insculpido no inciso LXXVIII, do art. 5º, da 

Constituição/88; JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM ANÁLISE DE MÉRITO, 

pela falta de interesse de agir superveniente, na forma do art. 485, VI, do 

CPC.8. Isento de custas.9. Ao trânsito em julgado, dê-se baixa e 

remetam-se imediatamente ao ARQUIVO DEFINITIVO.10. Prescindível o 

registro da sentença, nos termos do artigo 317, § 4º, da Consolidação das 

Normas da Corregedoria-Geral de Justiça – CNGC.P. I. Cumpra.Alto 

Araguaia/MT, 18 de dezembro de 2019.MARINA CARLOS FRANÇA,Juíza 

de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Poliana Flederico dos 

Santos, digitei.

Alto Araguaia, 12 de março de 2020

Salma Correa de Moraes Pereira Gestor Judicial Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 59377 Nr: 1997-87.2014.811.0020

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNY AWWAD EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2.287-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO DA SILVA FERREIRA 

- OAB:32958/GO

 3 .  A n t e  o  e x p o s t o ,  R E J E I T O  a  e x c e ç ã o  d e 

pré-executividade.CIENTIFIQUEM-SE as partes da presente decisão.4. 
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Considerando que já decorreu o prazo de 01 ano da decisão que deferiu a 

suspensão do processo por um ano, DETERMINO INTIME-SE o exequente 

PESSOALMENTE, mediante vista dos autos, com imediata remessa ao 

representante judicial, pelo cartório ou secretaria (art. 25, Lei 6.830/80), 

para, no prazo de 30 (trinta) dias, manifestar-se quanto aos rumos da 

execução e apresentar CDA atualizada, sob pena de arquivamento.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 18212 Nr: 1281-41.2006.811.0020

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W. J. BARROS, WILSON JOSÉ DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO MACIEL - 

OAB:7.301-A/MT, Sebastião Pereira - OAB:4.238-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, do Art. 482, VI, da CNGC, impulsiono os 

autos com vistas a exequente, a fim de manifestar dos termos da certidão 

do (a) oficial(a) de justiça de fls. 230.

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000596-60.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CELIA RODRIGUES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ZAIDONIR REZENDE ARAUJO OAB - GO38819 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA ATO ORDINATÓRIO Certifico e dou fé que, nesta data, em 

cumprimento ao artigo 152, VI, do CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 

53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 28/2007 todos da CGJ, encaminho 

os autos ao DJE a fim de intimar o advogado da parte Autora para, no 

prazo de 15 dias, se manifesta quanto ao documento juntado 

anteriormente, pelo Banco Bradesco, bem como nos termos do despacho 

proferido no dia 17 de julho de 2019, para comprovar a parte Autora sua 

habilitação como dependente perante a Previdência Social, nos termos do 

artigo 1º, da Lei nº 6.858/80. Alto Araguaia - MT, 13 de março de 2020. 

IGOR CAVALCANTE DE SOUZA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA 

CÍVEL DE ALTO ARAGUAIA E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000095-09.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. F. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. M. O. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

APARECIDO GONCALVES OAB - MT2022-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA Autos nº 1000095-09.2019.811.0020 Vistos etc. Trata-se de 

embargos de declaração opostos por Weine Macedo Oliveira, em face da 

sentença proferida ao id. 23530638, ao argumento de que a sentença não 

especificou para quem seria restituído o veículo, bem como onde será 

efetuado o cumprimento do mandado. Vieram os autos conclusos. É o 

breve relatório. DECIDO. É cediço que os embargos de declaração 

somente serão admitidos quando houver, na sentença ou decisão, 

obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do artigo 1.022 do 

Código de Processo Civil/2015. No presente caso, não vislumbro a 

omissão apontada pela parte. Isso porque, ante o reconhecimento da 

procedência da ação, bem como o pagamento do débito pelo requerido, foi 

a liminar de busca e apreensão revogada, determinando-se a restituição 

consequente restituição do bem. Sabendo-se que este encontra-se na 

posse do autor ante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, 

evidente que a restituição será feita ao requerido. Ademais, 

desnecessária a indicação na sentença, do endereço onde se cumprirá o 

mandado, visto que tais informações já constam dos autos, em especial 

pela certidão do oficial de justiça (id. 18714301), a qual indica o local onde 

o bem foi entregue quando do cumprimento da apreensão. Destarte, ante a 

ausência de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código 

de Processo Civil/2015, REJEITO os embargos de declaração opostos. 

INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alto Araguaia/MT, 18 de 

fevereiro de 2020. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000107-86.2020.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL SANTOS BARBOSA OAB - 018.001.611-31 (REPRESENTANTE)

GLAUCIENE CORREIA DOS SANTOS OAB - MT25199/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE ALTO ARAGUAIA INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ADALTO 

QUINTINO DA SILVA PROCESSO n. 1000107-86.2020.8.11.0020 Valor da 

causa: R$ 125.000,00 ESPÉCIE: [Seguro, Indenização por Dano Moral]

->PETIÇÃO CÍVEL (241) POLO ATIVO: Nome: DANIEL SANTOS BARBOSA 

Endereço: RUA 15 DE NOVEMBRO, SN, CENTRO, PONTE BRANCA - MT - 

CEP: 78610-000 POLO PASSIVO: Nome: CARDIF DO BRASIL VIDA E 

PREVIDENCIA S/A Endereço: AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO 

KUBITSCHEK, 1909, - DE 953 AO FIM - LADO ÍMPAR, VILA NOVA 

CONCEIÇÃO, SÃO PAULO - SP - CEP: 04543-011 Nome: BV FINANCEIRA 

S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Endereço: AVENIDA 

DAS NAÇÕES UNIDAS, 14.171, TORRE A, 8 ANDAR, CJ82, VILA 

GERTRUDES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04794-000 FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO da parte, na pessoa de seu advogado, da audiência 

designada para o dia 17/03/2020 às 15:00 horas (MT), no CEJUSC desta 

comarca.. Alto Araguaia, 13 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Auxiliar Judiciário Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000067-07.2020.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELA SOUZA BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELOISA MARIA DE RESENDE OAB - MT0019209A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAGMAR FLORIANO BORGES (REU)

FATIMA FLORIANO BORGES GOMIDES (REU)

 

Autos nº 1000067-07.2020.811.0020 Vistos, etc. DEFIRO o pedido de id. 
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29994850, a fim de que a participação da requerida Fátima Floriano Borges 

Gomides, na audiência de conciliação, se dê por meio de sistema de 

videoconferência. Ressalto, que a audiência será realizada por chamada 

de vídeo do aplicativo WhatsApp, visto que não há restrição de uso da 

mencionada ferramenta, a qual inclusive vem ganhado espaço nos 

Tribunais, como infere-se da Portaria Conjunta da Presidência e da 

Corregedoria nº 774/2019, que dispõe sobre uso do aplicativo para 

intimação das partes no âmbito dos Juizados Especiais. Para tanto, será 

observado o número de telefone indicado na declaração da requerida ao 

id. 29994853, qual seja: (67)9.9639-4814, devendo esta providenciar a 

instalação do aplicativo WhatsApp, além de estar conectada a internet no 

horário da audiência. Se for o caso, deverá ainda informar, antes do 

horário da audiência, eventual alteração do número de telefone. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alto Araguaia/MT, 13 

de março de 2020. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 20917 Nr: 1345-17.2007.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRONDINO FLEDERICO CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR DONIZETE RIBEIRO - 

OAB:9.935-A /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença – Extinção pelo pagamento

Vistos.

1. Trata-se de ação satisfativa aviada pela parte exequente com 

supedâneo em título executivo prescrito em lei, sendo que o feito tramitou 

regularmente conforme preceitos da legislação de regência, entrementes, 

derradeiramente, há informação nos autos de que a parte executada 

adimpliu o débito vergastado.

2. Eis o relato do necessário.

 3. Fundamento e DECIDO.

4. Primeiramente, mister discorrer que a atividade jurisdicional, via de 

regra, é acessória, secundária e instrumental, imprescindindo de livre e 

prévia provocação da parte interessada (art. 2º, CPC/2015), dessarte, não 

mais sendo útil, adequada e necessária a atuação do Poder Judiciário face 

adimplemento do débito, imperioso é extinguir o feito.

DISPOSITIVO.

5. Pelo exposto, forte na disposição estanque no inciso I do artigo 924, II, 

do CPC/2015, JULGO EXTINTA a presente execução.

6. Sem custas e honorários.

7. PUBLIQUE-SE esta decisum uma única vez no DJE e, certificado o 

trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as anotações e baixas ínsitas na 

CNGC.

 8. P. R. I. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 4 de fevereiro de 2019.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66348 Nr: 2482-53.2015.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO RODRIGUES DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS FERREIRA - 

OAB:100709 , MICHELLY FERNANDA MELCHERT - OAB:18610/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Autora da data aprazada para a realização da perícia, 

informada no andamento de referência 67.

Alto Araguaia - MT, 12 de março de 2020.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judicial

Mat. 13494

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1271 Nr: 65-60.1997.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ SILVÉRIO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADHEMAR FRAGA DA SILVA, RITA FIRMINA 

FRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAYNA ANDREYA GEMELLI - 

OAB:1573/TO, JOÃO FLORI GEMELLI - OAB:4.180-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Carneiro de Souza 

- OAB:6.990

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em observância ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao cumprimento a fim de 

intimação à parte recorrida para, no prazo de 15 dias, apresentar 

contrarrazões recursais, nos termos do artigo 1.010, § 1º, do Código de 

Processo Civil.

 Alto Araguaia - MT, 12 de março de 2020.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 52660 Nr: 2081-59.2012.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIA HELENA DE OLIVEIRA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO HENRIQUE MACEDO 

BAZOTTI - OAB:14494

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Autos nº 2081-59.2012.811.0020

Código nº 52660

Vistos, etc.

Nada há a decidir quanto ao pleito de ref. 23, vez que a questão 

encontra-se preclusa ante o que decidido em 06/12/2019, à ref. 09.

CUMPRA-SE o que determinado à ref. 09.

Após, CONCLUSOS para sentença de extinção.

Alto Araguaia/MT, 13 de março de 2020.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31304 Nr: 1990-37.2010.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PUBLICA DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVONEI CORNÉLIO DA SILVA, JURACI 

CORNÉLIO DA SILVA, BRUNO DA SILVA MARQUES, ANDRÉ SILVA 

MOURA, WILMA LUIZ DA SILVA MOURA, CRISTIANO SILVA MOURA, 

RONICLEI PEREIRA BARRETO, TIAGO UARLEI REZENDE, WANDERSON 

VIEIRA NERES, JOÃO BATISTA CAVALCANTE SILVA, FABIANO DA 

SILVA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vilson de Souza Pinheiro - 

OAB:MT 5135

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETÚLIO ALVES LOPES - 

OAB: 12.357/MT, MOISES BORGES REZENDE JUNIOR - OAB:5374/0, 

STALYN PANIAGO PEREIRA - OAB:6115-B

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, ficam 

devidamente INTIMADOS os devedores das custas processuais 

WANDERSON VIEIRA NERES, FABIANO DA SILVA OLIVEIRA e BRUNO DA 

SILVA MARQUES, por intermédio de seu procurador, para que efetuem, no 

prazo de 05 (cinco) dias, CADA UM, o recolhimento das custas 

processuais no importe de R$ 448,27 (Quatrocentos e quarenta e oito 
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reais e vinte e sete centavos), a que foram condenados nos termos da r. 

sentença de ref. 1281/1372. Estes valores deverão ser pagos de forma 

separada, sendo R$ 409,78 (quatrocentos e nove reais e setenta e oito 

centavos) para recolhimento da guia de custas e R$ 38,49 (trinta e oito 

reais e quarenta e nove centavos), para recolhimento da guia de taxas. 

Ficam cientificados de que poderão acessar o site www.tjmt.jus.br, clicar 

no link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE”, em seguida clicar no item Emitir Guia 

– digitar no campo em branco, a palavra “custas” depois clicar na última 

opção “CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES” em seguida 

preencher os campos com o número único do processo, como por 

exemplo: 1990-37.2010.811.0020, vai aparecer os dados do processo. 

Clicar em “PRÓXIMO”. Vai aparecer uma mensagem em laranja, então 

clicar em OK e em seguida preencher com o CPF do pagante. Marcar os 

itens custas e também taxas, se for o caso, incluir o valor de cada um 

(apenas números). Clicar em gerar GUIA. O sistema vai gerar um Boleto. 

Imprimir e após a efetivação do recolhimento, protocolizar a guia (paga) no 

Protocolo Geral do Fórum desta Comarca aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento.

ADVERTÊNCIA: Ficam Vossas Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias "implicará 

na restrição de vossos nomes e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGCTJMT".

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000620-88.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

CUSTODIO GONCALO FERREIRA BUENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COGELTA-CONSTRUCOES GERAIS LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos 

da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 

17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: designar Audiência de 

Conciliação para o dia 01/06/2020 , às 14:10 horas (MT). ALTO 

ARAGUAIA, 13 de março de 2020. OLIZELMA DAVID DE SOUZA 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

ALTO ARAGUAIA E INFORMAÇÕES: RUA ONILDO TAVEIRA, S/N, VILA 

AEROPORTO, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 - TELEFONE: (66) 

34811811

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000281-95.2020.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

DARLEY BARBOSA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000281-95.2020.8.11.0020 POLO ATIVO:DARLEY 

BARBOSA DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KASSIA 

REGINA NAVES SILVA BRAGA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiência de conciliação 

Data: 06/07/2020 Hora: 13:30 , no endereço: RUA ONILDO TAVEIRA, S/N, 

VILA AEROPORTO, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 . 13 de 

março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000282-80.2020.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO BARBOSA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000282-80.2020.8.11.0020 POLO ATIVO:PEDRO 

BARBOSA FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KASSIA REGINA 

NAVES SILVA BRAGA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiência de conciliação 

Data: 06/07/2020 Hora: 13:40 , no endereço: RUA ONILDO TAVEIRA, S/N, 

VILA AEROPORTO, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 . 13 de 

março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000748-11.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON CLEIDE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos 

da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 

17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: designar Audiência de 

Conciliação para o dia 01/06/2020 , às 14:20 horas (MT). ALTO 

ARAGUAIA, 13 de março de 2020. OLIZELMA DAVID DE SOUZA 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

ALTO ARAGUAIA E INFORMAÇÕES: RUA ONILDO TAVEIRA, S/N, VILA 

AEROPORTO, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 - TELEFONE: (66) 

34811811

Comarca de Barra do Bugres

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 842 Nr: 386-34.1997.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB-FINANCEIRA S.A.,CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MECÂNICA NOSSA SENHORA APARECIDA 

LTDA., LUIZ ANTONIO BORGES DE SOUZA, LUIZA ALENCAR DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO R. GOES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 

17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE QUINTÃO SAMPAIO - 

OAB:OAB/MT-5653, JOSÉ TARGINO - OAB:MT-3.476-B

 Impulsiono os autos para dar ciência a parte autora do Alvará expedido.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 27457 Nr: 461-24.2007.811.0008

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JOSÉ PEDRO SOARES FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USINAS ITAMARATI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ ROSSI - 

OAB:4616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A/MT

 Vistos. [...]). Resta, assim, um saldo devedor de R$ 7.619,62 (...) a ser 
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executado, com correção e juros, deste o último bloqueio em 26/06/2014 

(fls. 68 dos autos 87273). Deste valor, desde já fica estabelecido, caso 

seja executado, que 20% (vinte por cento) pertence ao advogado Dr. 

André e o restante, ao advogado Dr. Daniel e ao seu constituinte.Com 

efeito, analisando os alvarás expedidos às fls. 832/833, percebe-se que 

houve equívoco na repartição dos valores. Vejamos. Determinou-se às fls. 

825, que fossem subtraídos 20% (vinte por cento) do total para o 

advogado Dr. Daniel Shilo e Dra. Eliane Josefa de Souza, para somente 

então, ser expedido o alvará para o advogado Dr. André Luiz Rossi, uma 

vez que os honorários daqueles não integram a base de cálculo deste 

último advogado. O que ocorreu foi o contrario, uma vez que expediu-se 

primeiramente para o Dr. André o valor de R$ 57.741,52, quando este 

valor era devido ao causídico Dr. Daniel. E após isso, expediu-se o 

restante, com os honorários do seu atual causídico, à parte José Pedro 

Soares Filho.Assim, assiste razão ao nobre advogado Dr. Daniel, quando 

diz que há diferença a receber. Desta forma considerando que o valor do 

Dr. André deveria ser de R$ 46.422,75, este recebeu a mais o valor de R$ 

11.318,77, diferença que deverá ser descontada nos valores que ainda 

se encontram bloqueados nos autos.Com efeito, dos valores que ainda 

encontram-se bloqueados em conta e que se referem aos valores dos 

honorários contratuais do advogado Dr. André Luiz Rossi (R$ 55.210,30 – 

...), deverá ser expedido alvará de R$ 11.318,77 (...) em favor do Dr. 

Daniel Shilo e Dra. Elaine Josefa de Souza, e o que sobrar, deverá ser 

liberado para o advogado Dr. Andre Luiz Rossi.Intimem-se as partes para 

ciência da presente decisão, assim como, para manifestarem como 

entenderem de direito no prazo de 15 (quinze) dias.Em seguida, conclusos 

para expedição dos alvarás.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Barra 

do Bugres – (MT), 11 de março de 2020.Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz 

de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29850 Nr: 1717-02.2007.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:MT 8.075, ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO - OAB:13947/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) FEDERAL 

DO INSS-MT - OAB:

 Impulsiono os seguintes autos, com a finalidade de intimar o requerido, 

para querendo, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96021 Nr: 5221-69.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MARLI DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSICLEIDE DOS SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os seguintes autos com a finalidade de intimar a Defensoria 

Pública, para querendo, no prazo legal, impugnar a contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 150761 Nr: 2783-94.2019.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMILSON ROCHA GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUNICE FRANKLIN DA SILVA GUIMARAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDIJANE ZANDONADI - 

OAB:OAB/MT 5.361, SANDRA JANE SCOTTI - OAB:15.152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para proceder a INTIMAÇÃO da Dra. 

Ledijane Zandonadi, para devolução do mesmo na 1ª Vara de Barra do 

Bugres, no prazo de 05 (cinco) dias, ficando desde já consignado que, 

não havendo devolução no prazo assinalado, será procedida a busca e 

apreensão dos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 42981 Nr: 3017-28.2009.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:MT/12.183, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAULO ALMEIDA ALVES - 

OAB:13.615 MT

 Vistos.

RECEBO o presente Cumprimento de Sentença, pois preenchidos os 

requisitos do art. 523 e seguintes do CPC.

INTIME-SE a parte executada, na pessoa de seu advogado, e em não 

tendo, pessoalmente, para que no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o 

pagamento do valor executado, fixados no título executivo judicial, sob 

pena de ser acrescido ao valor multa de 10% (dez por cento), nos termos 

do art. 523, §1º, do Código de Processo Civil.

 Transcorrido o prazo sem o pagamento, INICIA-SE o prazo de 15 (quinze) 

dias para que o executado apresente impugnação (art. 525, CPC). Se 

acaso o executado apresentar impugnação, INTIME-SE a parte exequente 

para manifestar sobre, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, CONCLUSOS.

 Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem notícia de pagamento, e no 

mesmo prazo seguinte a este, sem apresentação de impugnação, 

CERTIFIQUE-SE, e, na sequência, INTIME-SE a parte exequente, para, no 

prazo de 10 (dez) dias, juntar aos autos o cálculo sobre o valor atualizado 

da execução, com a inclusão da multa de 10% (dez por cento) sobre o 

valor atualizado do crédito. Após, concluso para análise dos demais 

pedidos.

 DILIGENCIE-SE a serventia, acerca da alteração na natureza da ação, 

passando a constar CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

INTIME-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Barra do Bugres – (MT), 11 de março de 2020.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 43263 Nr: 3366-31.2009.811.0008

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CICERO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Conversão de Ação de Busca e Apreensão em Ação de 

Depósito, proposta pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. em 

desfavor de JOSÉ CÍCERO DA SILVA, todos devidamente qualificados nos 

autos.

 Determinada a intimação pessoal da parte autora para informar nos autos 

o correto endereço para citação do requerido, está permaneceu silente 

por mais de 30 (trinta) dias, manifestando-se tardiamente pela suspensão 

do feito, com supedâneo no art. 921, III, do CPC.

Vieram os autos conclusos.

É o relato. Fundamento e Decido.

Analisando os autos, verifica-se que a parte requerente deixou de 

promover os atos e diligências que lhes incumbiam para dar 

prosseguimento ao feito, assim permanecendo por mais de 30 (trinta) dias, 

demonstrando total desinteresse na prestação jurisdicional postulada.

 Ademais, a hipótese, a requerente além de praticar ato contrário ao 

andamento do feito (suspensão pela ausência de bens penhoráveis), 

deixou de praticar diligência processual que lhe competia (indicar o correto 
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endereço da ré).

Ante o exposto, e sem outras considerações, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inc. III, do 

Código de Processo Civil.

CONDENO a requerente ao pagamento das custas processuais, se 

houver. Não há que se falar em condenação em honorários advocatícios, 

ante a ausência de triangularização processual.

 Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e 

anotações necessárias.

 PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Barra do Bugres/MT, 11 de março de 2020.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 84801 Nr: 914-09.2013.811.0008

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GALDINO OLIVEIRA LIMA, ORILENE RIBEIRO VELOSO 

LIMA, ALEXANDRE VELOSO LIMA, AMERICO VELOSO LIMA, ADRIANO 

VELOSO LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO OLIVEIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a designação de Defensoria Pública para esta Comarca, 

REVOGO o despacho anterior, apenas no ponto que nomeou o nobre Dr. 

Rafael Augusto de Brito Durigan para patrocinar na causa.

No mais, prossiga no cumprimento da decisão anterior, encaminhe-se o 

feito à Defensoria para manifestação.

INTIME-SE pessoalmente o requerente para ciência.

Em seguida, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

Barra do Bugres – (MT), 11 de março de 2020.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 103808 Nr: 3990-70.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE LUCIANO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUCLYDES DUARTE SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gláucio Araújo de Souza - 

OAB:13599

 Diante do exposto, com fundamento no art. 1584 e seguintes do Código 

Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido posto na inicial, o que 

faço com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do NCPC.FIXO o 

direito de visita do genitor com os filhos menores, o qual se dará das 13 

horas de sábado até às 18 horas de domingo, em finais de semana 

alternados, bem como o direito de passar metade das férias escolares, 

datas comemorativas e das festas de final de ano com o mesmo, de modo 

alternado entre o pai e os avós, a começas neste ano pela cada do 

pai.Devo ressaltar que as partes podem, de comum acordo, alterar os dias 

e horários de visitas estebelecidos, desde que feito em observância ao 

melhor interesse do menor.Sem custas e despesas 

processuais.INTIME-SE o Conselho Tutelar deste município para 

acompanhar o caso pelo período de 06 (seis) meses, devendo ser 

apresentado relatório em caso de necessidade ou alguma alteração fática 

significativa.Transitada em julgado a sentença, ARQUIVE-SE, mediante a 

adoção das providências pertinentes.CIÊNCIA ao Ministério 

Público.PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Barra do Bugres/MT, 11 de março de 2020.Silvio Mendonça Ribeiro 

FilhoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 110242 Nr: 1854-66.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORTENCIO MANOEL ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Tratando-se de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública e 

preenchidos os requisitos do artigo 534, do Código de Processo Civil, 

INTIME-SE o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) 

dias e nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos do artigo 535 

do CPC.

 Não impugnada a execução, CERTIFIQUE-SE e REQUISITE-SE o 

pagamento, por intermédio do Exmo. Presidente do Egrégio Tribunal na 

forma prevista no artigo art. 535, §3º, inc. I, do Código de Processo Civil, 

instruindo a requisição com os documentos necessários ao seu fiel 

cumprimento (art. 267 do Regimento Interno do E. Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso), observando-se, contudo, o item 2.12.2, e seguintes, da 

CNGC.

 OBSERVE-SE, no precatório, o artigo 5° da Resolução n° 115 do CNJ 

(mormente que os precatórios deverão se expedidos individualizadamente, 

por credor, ainda que exista litisconsórcio; que se o advogado quiser 

descartar do momento da condenação o que lhe couber por força de 

honorários contratuais, na forma disciplinada pelo artigo 22, §4°, da lei n° 

8.906/1994, deverá juntar aos autos o respectivo contrato antes da 

apresentação do precatório ao Tribunal e que ao advogado será atribuída 

a qualidade de beneficiário do precatório quando se tratar de honorários 

sucumbenciais ou contratuais) e o artigo 20 da Resolução n° 122/2010 do 

Conselho da Justiça Federal.

Proceda com a retificação dos autos para que conste como 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Barra do Bugres – (MT), 10 de março de 2020.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 111670 Nr: 2706-90.2016.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AHSP, ELIANE APARECIDA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO FAUSTINO POLASTRINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSUE ALVES NASCIMENTO - 

OAB:OAB MT 20466

 Vistos.

As partes vieram aos autos e expuseram um acordo extrajudicial à fl. 128. 

Ocorre que já houve a prolação sentença de mérito nesta ação.

Nesse sentido, os Tribunais veem adotando o entendimento de que 

inexiste impedimento ao Juiz para homologar um acordo pós-sentença, 

vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. HOMOLOGAÇÃO DE 

ACORDO EXTRAJUDICIAL APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE 

MÉRITO. POSSIBILIDADE. PRIORIZAR A CONCILIAÇÃO A QUALQUER 

TEMPO. PROVIMENTO. 1. Não há óbice à realização de acordo extrajudicial 

após a prolação de sentença ou de seu trânsito em julgado, cumprindo ao 

juiz promover, a qualquer tempo, a conciliação das partes, no propósito de 

solucionar o conflito de interesses submetido à averiguação jurisdicional. 

2. Nos termos do artigo 125, inciso IV, do código de processo civil, 

compete ao juiz "tentar, a qualquer tempo, conciliar as partes". 3. O fato de 

ter sido exarada sentença nos autos não impede que as partes transijam, 

de forma a por fim ao litígio. 4. Recurso conhecido e provido.(TJ-PE - AI: 

4100981 PE, Relator: Cargo Vago, Data de Julgamento: 24/02/2016, 1ª 
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Câmara Regional de Caruaru - 1ª Turma, Dje 08/03/2016).

Assim sendo, não há caracterização de revisão do julgado, posto que, é 

direito das partes se compuserem a qualquer fase do processo (Art. 139, 

inc. V do CPC).

Diante do exposto, HOMOLOGO o acordo formulado pelas partes à fl. 128, 

para que surtam os regulares efeitos jurídicos e de direito.

Do mesmo modo, tem-se por prejudicada a análise dos Embargos de 

Declaração às fls. 123/124, conforme pedido de desistência do recurso à 

fl.128.

OFICIE-SE, imediatamente, o empregador do requerido para que suspenda 

a ordem judicial de desconto em folha das prestações alimentícias.

Após o decurso do prazo, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e 

cautelas de praxe.

CUMPRA-SE.

Barra do Bugres – (MT), 10 de março de 2020.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 112497 Nr: 3159-85.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILO DE SOUZA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

S/A -

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial, o que faço com 

resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, para:a) 

DECLARAR a inexistência dos débitos relativos aos contratos de n.º 

2382377 e n.º 2396354, respectivamente, no valor de R$ 4.000,25 (quatro 

mil e vinte e cinco centavos) e de R$ 3.000,00 (três mil reais), 

supostamente pactuados nas datas de 02/01/2015 e 09/01/2015 com a 

requerida;b) CONDENAR a Requerida ao pagamento, em favor da 

Requerente, da importância de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de 

indenização por danos morais, com a incidência de correção monetária 

pelo INPC, com a incidência dos juros de mora de 1% a.m., devidos desde 

a data do evento danoso, de acordo com a Súmula n. 54 do STJ; e 

correção monetária pelo INPC, a contar da data do arbitramento, na forma 

da Súmula 362 do STJ.c) CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 

1.564,08 (um mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e oito centavos), 

ou seja restituição em dobro, em virtude da contratação indevida, a título 

de danos materiais, devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 

1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo INPC a partir 

da data do evento danoso.d) CONDENAR a requerida ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, estes últimos arbitrados 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 

85, §2º, do CPC.PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.[...]. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Barra do Bugres – (MT), 10 de março de 2020.Silvio 

Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 121103 Nr: 1464-62.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA SILVA FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 Vistos.

Inexistindo preliminares a ser apreciada nesta fase e estando o processo 

formalmente em ordem, DECLARO-O saneado, oportunidade que passo a 

determinar as providências pertinentes para o julgamento da lide.

Haja vista se tratar de contratação de serviço oneroso, realizado por 

pessoa física, sobre a qual repousa a presunção de vulnerabilidade, 

revela-se o enquadramento no conceito de consumidor e, 

consequentemente, a aplicação da legislação consumerista. Tendo o 

consumidor demonstrado a verossimilhança de suas alegações e a 

hipossuficiência diante da concessionária de energia elétrica, aplicável ao 

caso a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII do CDC, 

notadamente por ser regra de instrução e proporcionar à Requerida meios 

de demonstrar suas alegações. Ressalta-se ainda que não se trata de 

prova diabólica ou impossível, uma vez que a Requerida possui meios 

técnicos de comprovar a falha elétrica e culpa exclusiva do autor, 

mormente por ter retirado o medidor da autora na época em que ocorreram 

os fatos.

 Assim, DEFIRO o pedido formulado pela parte autora, razão pela qual 

determino a inversão do ônus da prova em seu favor, nos exatos termos 

do art. 14 do CDC.

Com isso, INTIME-SE a parte requerida para apresentar nos autos, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a prova de que a tensão elétrica no local e dia 

do sinistro estava normal, ou sem alterações de descargas elétricas, e 

que não foi ocasionada por falha na prestação de serviços.

Com o documento nos autos, INTIME-SE a parte autora para manifestar a 

respeito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Em seguida, conclusos.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Barra do Bugres – (MT), 12 de março de 2020.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 125541 Nr: 3963-19.2017.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA DA COSTA NOGUEIRA 

GOMES, ANTONIO NOGUEIRA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA OLIVEIRA 

SANTOS FERREIRA - OAB:10765, EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Gervásio de Freitas 

Neto - OAB:20129, MARLON ARTHUR PANIAGO DE OLIVEIRA - 

OAB:15828

 Vistos.

Tendo em vista a informação na petição retro, de que o acordo vem sendo 

devidamente cumprido, INTIME-SE a parte autora para manifestação, 

requerendo o que entender pertinente, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo assinalado in albis, AGUARDEM-SE os autos o 

cumprimento do acordo homologado à fl. 91 no arquivo provisório.

Em seguida, conclusos para sentença.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

Barra do Bugres - MT, 11 de março de 2020.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 129313 Nr: 6166-51.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMNG, JVNS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RASS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE JOSEFA DE SOUZA - 

OAB:MT-17.378

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO GOMES DALLAZEN 

- OAB:23411/MT

 Vistos.

 Trata-se de pedido de reconsideração da decisão que condenou as 

partes ao pagamento das custas e despesas processuais, 

suspendendo-se a exigibilidade tão somente com relação à parte autora, já 

que beneficiária da justiça gratuita, sob o argumento de que as mesmas 

transacionaram antes da audiência de instrução e julgamento, o qual 

entendo não deva ser acolhido.

 Com efeito, a decisão exarada se encontra fundamentada em preceito 
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legal, cabendo, dessa forma, a parte postulante tão somente cumpri-la ou 

recorrer da sentença, não existindo, portanto, motivo juridicamente 

possível que justifique a sua reconsideração.

 Por outro lado, e considerando a regra prevista no art. 98, §6º, do CPC, 

DEFIRO o parcelamento das custas judiciais, que poderá ser em até 06 

(seis) vezes (artigo 468, § 7º, da CNGC/TJMT), sendo a primeira no prazo 

de 15 (quinze) dias e as outras 05 (cinco) seguintes, nos meses 

subsequentes, ressaltando que o não pagamento, acarretará nas 

cominações legais.

Se realizado o parcelamento, COMUNIQUE-SE o Departamento de 

Arrecadação do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para que 

fique ciente do parcelamento.

 .

No mais, CUMPRA-SE integralmente a decisão anterior.

INTIMEM-SE.

 Às providências.

 Barra do Bugres – (MT), 06 de março de 2020.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 132755 Nr: 112-35.2018.811.0008

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIGUEL JOSE DA SILVA, LAURA JOSEFA DA SILVA, 

VIRGINIO JOSE DA SILVA, GUILHERME BISPO DA SILVA, PEDRO PAULO 

DA SILVA, JUNIVALDA JOSE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRENE JOSE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, ante o exposto, ressalvados eventuais erros, omissões ou direitos 

de terceiros JULGO E HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o plano de partilha de fls. 34/36. Por 

consequência, JULGO EXTINTO o processo, o que faço com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

DEFIRO, nesta oportunidade, o benefício da justiça gratuita postulada, uma 

vez que estando atendidas as exigências estabelecidas no art. 98 do CPC 

e art. 468 da CNGC, e nada havendo a indicar que os autores não façam 

jus.Transitada em julgado, EXPEÇA-SE o respectivo Formal de Partilha, nos 

termos do art. 659, § 2º, do CPC, intimando-se a seguir o 

fisco.PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Barra do Bugres – (MT), 04 de março de 2020.Silvio Mendonça 

Ribeiro Filho Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 135759 Nr: 2000-39.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DOS REIS CANDIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoaria Pública de Barra 

do Bugres - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3.056

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE os pedidos formulados na exordial, o que faço com 

resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, para:a) 

DECLARAR a inexistência do débito para com a requerida, referente ao 

seguro denominado “ABS TOTAL PREMIÁVEL”, supostamente firmado em 

05/11/2017, no valor mensal de R$33,32 (trinta e três reais e trinta e dois 

centavos).b) CONDENAR a requerida a restituir à autora o valor de 

R$233,24 (duzentos e trinta e três reais e vinte quatro centavos), cujo 

quantum deverá ser devidamente corrigidos monetariamente pelo INPC e 

acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data de 

cada desconto indevido, nos termos do art. 398 do CC.c) CONDENAR a 

requerida no pagamento de dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil 

reais). Nas hipóteses de responsabilidade contratual, os juros de mora 

incidem a partir da data da citação válida e a correção monetária incide 

desde a data do arbitramento (Súmula 362, do STJ, e CC, art. 

405).Condeno o Requerido no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa.PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.[...].CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Barra do Bugres – (MT), 12 de março de 2020.Silvio 

Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 138177 Nr: 3469-23.2018.811.0008

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose de Souza Mamedes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luca Evangelista De Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONEY MARCOS FERREIRA - 

OAB:OAB/MT 10.316

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, ante o exposto, ressalvados eventuais erros, omissões ou direitos 

de terceiros JULGO E HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o plano de partilha de fls. 15/21. Por 

consequência, JULGO EXTINTO o processo, o que faço com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

DEFIRO, nesta oportunidade, o benefício da justiça gratuita postulada, uma 

vez que estando atendidas as exigências estabelecidas no art. 98 do CPC 

e art. 468 da CNGC, e nada havendo a indicar que os autores não façam 

jus.Transitada em julgado, EXPEÇA-SE o respectivo Formal de Partilha, nos 

termos do art. 659, § 2º, do CPC, intimando-se a seguir o 

fisco.PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Barra do Bugres – (MT), 06 de março de 2020.Silvio Mendonça 

Ribeiro Filho Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 148272 Nr: 1196-37.2019.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA MARIA DE QUEIROZ PAINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Tratando-se de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública e 

preenchidos os requisitos do artigo 534, do Código de Processo Civil, 

INTIME-SE o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) 

dias e nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos do artigo 535 

do CPC.

 Não impugnada a execução, CERTIFIQUE-SE e REQUISITE-SE o 

pagamento, por intermédio do Exmo. Presidente do Egrégio Tribunal na 

forma prevista no artigo art. 535, §3º, inc. I, do Código de Processo Civil, 

instruindo a requisição com os documentos necessários ao seu fiel 

cumprimento (art. 267 do Regimento Interno do E. Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso), observando-se, contudo, o item 2.12.2, e seguintes, da 

CNGC.

 OBSERVE-SE, no precatório, o artigo 5° da Resolução n° 115 do CNJ 

(mormente que os precatórios deverão se expedidos individualizadamente, 

por credor, ainda que exista litisconsórcio; que se o advogado quiser 

descartar do momento da condenação o que lhe couber por força de 

honorários contratuais, na forma disciplinada pelo artigo 22, §4°, da lei n° 

8.906/1994, deverá juntar aos autos o respectivo contrato antes da 

apresentação do precatório ao Tribunal e que ao advogado será atribuída 

a qualidade de beneficiário do precatório quando se tratar de honorários 

sucumbenciais ou contratuais) e o artigo 20 da Resolução n° 122/2010 do 

Conselho da Justiça Federal.

Proceda com a retificação dos autos para que conste como 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Barra do Bugres – (MT), 10 de março de 2020.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho
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Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 149580 Nr: 2042-54.2019.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELINA DE SOUZA CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Tratando-se de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública e 

preenchidos os requisitos do artigo 534, do Código de Processo Civil, 

INTIME-SE o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) 

dias e nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos do artigo 535 

do CPC.

 Não impugnada a execução, CERTIFIQUE-SE e REQUISITE-SE o 

pagamento, por intermédio do Exmo. Presidente do Egrégio Tribunal na 

forma prevista no artigo art. 535, §3º, inc. I, do Código de Processo Civil, 

instruindo a requisição com os documentos necessários ao seu fiel 

cumprimento (art. 267 do Regimento Interno do E. Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso), observando-se, contudo, o item 2.12.2, e seguintes, da 

CNGC.

 OBSERVE-SE, no precatório, o artigo 5° da Resolução n° 115 do CNJ 

(mormente que os precatórios deverão se expedidos individualizadamente, 

por credor, ainda que exista litisconsórcio; que se o advogado quiser 

descartar do momento da condenação o que lhe couber por força de 

honorários contratuais, na forma disciplinada pelo artigo 22, §4°, da lei n° 

8.906/1994, deverá juntar aos autos o respectivo contrato antes da 

apresentação do precatório ao Tribunal e que ao advogado será atribuída 

a qualidade de beneficiário do precatório quando se tratar de honorários 

sucumbenciais ou contratuais) e o artigo 20 da Resolução n° 122/2010 do 

Conselho da Justiça Federal.

Proceda com a retificação dos autos para que conste como 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Barra do Bugres – (MT), 10 de março de 2020.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 80078 Nr: 1662-75.2012.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCILENE OENNING DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Andre Honda Flores - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta forma, INDEFIRO o pedido de BACENJUD.INTIME-SE a parte 

exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, trazer aos autos o 

endereço atualizado da executada ou comprovar que tentou todos os 

meios possíveis para localiza-la, oportunidade que deverá requerer o que 

entender dê direito, sob pena de extinção.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Barra do Bugres/MT, 11 de março de 2020.Silvio Mendonça 

Ribeiro Filho Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 136458 Nr: 2437-80.2018.811.0008

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: FNDCF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PFA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFFERSON NUNES FLORES - 

OAB:17.575/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO GESTOR JUDICIÁRIO (ATOS)

Nos termos da legislação vigente e Provimento (artigo 482 da CNGC e 

artigos 152 e 203 do CPC), impulsiono o feito com a finalidade de intimar o 

autor para que no prazo de 15 dias apresente impugnação a contestação 

de fls. 95-101.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 158452 Nr: 7440-79.2019.811.0008

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON VIEIRA NOIA JUNIOR, GERALDO RIBEIRO SILVA 

NOIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KISSAKU ARATA, MOISES DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON VIEIRA NOIA - OAB:10621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): KISSAKU ARATA, brasileiro(a) e 

atualmente em local incerto e não sabido MOISES DE CAMPOS, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Citando(s): CITANDO(S): REQUERIDOS AUSENTES, INCERTOS, 

DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADOS.

FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e 

eventuais interessados, na forma dos artigos 246, 256 e 257 do CPC, dos 

termos da ação de usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentarem resposta, caso queiram, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos afirmados pelo requerente.

 Despacho/Decisão: 10. Assim, diante dos fundamentos expostos, não 

vislumbro a certeza do direito invocado, ou seja, a verossimilhança das 

alegações da parte autora e considerando que o pleito confunde-se com o 

mérito, a concessão da liminar pleiteada resta prejudicada, razão pela 

qual, INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA.11. Ademais, com fulcro no art. 

256, inciso I, c.c art. 259, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, 

citem-se os requeridos, assim como eventuais interessados ausentes, 

incertos e desconhecidos (arts. 216-A, §4º, acrescido pelo art. 1071, do 

Novo Código de Processo Civil), por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, 

para querendo, se manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias.12. 

Citem-se os confinantes pessoalmente, conforme requerido às fls. 14, nos 

termos do art. 246, §3º, do Novo Código de Processo Civil. 13. Intimem-se 

para que manifestem eventual interesse na causa a União, o Estado e o 

Município, encaminhando-se a cada ente cópia da inicial e dos documentos 

que a instruíram.14. Considerando a instalação do Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) na presente comarca, 

encaminhem-se os autos à conciliação, observando-se o disposto no 

artigo 334, do Novo Código de Processo Civil.15. Notifique-se a parte 

Reclamada para que compareça perante este Juízo, no Fórum desta 

Comarca, na referida solenidade, advertindo-os de que o seu não 

comparecimento poderá lhe acarretar prejuízos, como o de serem 

consideradas como verdadeiras as alegações iniciais.16. Intime-se, a 

parte Reclamante, para que compareça a solenidade aprazada. 

Anotando-se que, em não havendo conciliação o prazo para 

apresentação de contestação fluirá a partir da data da aludida 

audiência.17. Deverá constar no mandado de intimação/citação, que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (artigo 334, § 

8º, do NCPC).18. Notifique-se o Ministério Público.19. Expeça-se o 

necessário. 20. Intime-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ROSANA GIMENEZ 

GATTO SANSÃO, digitei.

Descrição do Imóvel Usucapiendo: Imóveis Rural com área de 15,0302ha 
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(quinze hectares, três ares e dois centiares), Chacara BOm sucesso em 

Denise/MT, Proprietario Edson Vieira Noia JR. e Outros.

Barra do Bugres, 11 de março de 2020

Anne Caroline Fonseca Pereira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46864 Nr: 3030-90.2010.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE VIEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA 

OAB/MT 9.309 CPF 924.435.911-15 - OAB:9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento (artigo 482 da CNGC e 

artigos 152 e 203 do CPC), Certifico que a parte requerida interpôs 

Apelação Tempestivamente. Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAR 

a parte requerente a apresentar no prazo legal as Contrarrazões ao 

Recurso de apelação de fls. 171/183.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 153410 Nr: 4474-46.2019.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO DA SILVA CAMPOS, SEBASTIÃO DA 

SILVA OLIVEIRA, THALIA SILVEIRA FAUSTINO, MICHELINE VIEIRA DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 9. Com essas considerações e fundamentos, CONVERTO a prisão em 

flagrante em prisão preventiva e a SUBSTITUO pela prisão domiciliar da 

acusada MICHELINE VIEIRA DA SILVA, já qualificada nos autos, nos 

termos do artigo 318, inciso IV, do Código de Processo Penal, mediante o 

uso de monitoramento eletrônico.10. EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA 

em prol de MICHELINE VIEIRA DA SILVA, devendo ser imediatamente 

colocada em liberdade, se por outro motivo não estiver presa.11. 

ADVIRTA-SE a acusada que deverá permanecer recolhida em sua 

residência, somente podendo dela se ausentar com autorização deste 

Juízo, sob pena de decretação da sua prisão preventiva.12. 

CERTIFIQUE-SE quanto à notificação dos acusados, bem como o 

oferecimento de defesa prévia.13. Após, FAÇAM-ME conclusos.14. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.Barra do 

Bugres/MT, 1 de novembro de 2019.PIERRO DE FARIA MENDESJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 153410 Nr: 4474-46.2019.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO DA SILVA CAMPOS, SEBASTIÃO DA 

SILVA OLIVEIRA, THALIA SILVEIRA FAUSTINO, MICHELINE VIEIRA DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINDOLFO ALVES DA COSTA 

- OAB:4366, WAGNER SANTOS COSTA - OAB:57508

 Intimação da defesa para apresentar a defesa preliminar no prazo legal

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000638-48.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

AGUETONI COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE PERES LESSI OAB - MT0015343A-O (ADVOGADO(A))

RENATO AGUETONI OAB - 018.275.999-79 (REPRESENTANTE)

ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT0015154A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICAN CORPORATION DO BRASIL LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO SILVIO MENDONCA 

RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 1000638-48.2019.8.11.0008 Valor da causa: 

R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [Sustação de Protesto, Protesto Indevido de Título]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: AGUETONI COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Endereço: 

AVENIDA MATO GROSSO, 560, W, CENTRO, NOVA OLÍMPIA - MT - CEP: 

78370-000 Nome: RENATO AGUETONI Endereço: RUA 11 - A, 646, W, 

PARQUE DAS MANSÕES, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 

POLO PASSIVO: Nome: AMERICAN CORPORATION DO BRASIL LTDA - ME 

Endereço: RUA RODOLFO CREMM, 4328, BARRACÃO, JARDIM COLINA 

VERDE, MARINGÁ - PR - CEP: 87043-700 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificada, para comparecer à 

audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. A ADVOGADA DEVERÁ TRAZER A RECLAMANTE 

PARA A AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO, INDEPENDENTE DE INTIMAÇÃO. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiência de 

conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 28/05/2020 Hora: 13:40 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa audiência as partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em 

que será buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada 

de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do 

§8º, ambos do art. 334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos 

termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da 

CNGC, nos casos de intimação para audiência, os mandados serão 

devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, 

salvo deliberação em contrário. , 13 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 
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prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000760-32.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

EDER SANTOS SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA SILVA PINHEIRO OAB - MT21180/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC - UNIVERSIDADE DE CUIABÁ (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

RUY FERREIRA JUNIOR OAB - MT0011278A-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES DESPACHO Processo: 

1000760-32.2017.8.11.0008. EXEQUENTE: EDER SANTOS SILVA 

EXECUTADO: UNIC - UNIVERSIDADE DE CUIABÁ Vistos. Intime-se a parte 

exequente para manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a petição e 

documentos juntados pela executada. Cumpra-se. Barra do Bugres, 13 de 

março de 2020. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000318-03.2016.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENISVALDO PONTES DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES DESPACHO Processo: 

1000318-03.2016.8.11.0008. EXEQUENTE: TELEFONICA BRASIL S/A 

/VIVO S/A EXECUTADO: DENISVALDO PONTES DA SILVA Vistos. 

INTIME-SE o executado na pessoa de seu patrono (art. 841, § 1º) para, 

querendo, manifestar sobre a penhora realizada via RENAJUD (Id. 

25970741), no prazo de 05 (cinco) dias. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique e faça o processo concluso.] Cumpra-se. Barra 

do Bugres, 13 de março de 2020. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0500335-33.2015.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTRUTEM MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BRITO OAB - MT0013631A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GESTEMAR COELHO DE BRITO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES DESPACHO Processo: 

0500335-33.2015.8.11.0008. EXEQUENTE: CONSTRUTEM MATERIAIS 

PARA CONSTRUCOES LTDA - EPP EXECUTADO: GESTEMAR COELHO DE 

BRITO - ME Vistos. Para análise do pedido do exequente, necessário se 

faz a informação do número do CPF do executado. Assim, intime-se o 

exequente para informar o CPF do executado GESTEMAR COELHO DE 

BRITO, no prazo de 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique e faça o processo concluso. Cumpra-se. Barra 

do Bugres, 10 de fevereiro de 2020. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000076-73.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JESSE MARCELO CLAUDIO MACHADO & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BRITO OAB - MT0013631A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA DA SILVA SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES DESPACHO Processo: 

1000076-73.2018.8.11.0008. REQUERENTE: JESSE MARCELO CLAUDIO 

MACHADO & CIA LTDA - ME REQUERIDO: ADRIANA DA SILVA SANTOS 

Vistos. I. INTIME-SE a parte executada para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, efetue o pagamento voluntário do crédito fixado na condenação, 

conforme planilha com demonstrativo atualizado de cálculo apresentada 

pelo exequente no ID 20399502, sob pena de ser acrescido ao valor multa 

de 10% (dez por cento), na forma do que dispõe o art. 523, § 1º, do 

Código de Processo Civil. II. Não havendo cumprimento espontâneo da 

condenação no prazo fixado, CERTIFIQUE-SE. III. Em seguida, 

CONCLUSOS para análise dos demais pedidos. V. PROCEDA-SE a 

conversão no sistema eletrônico da ação de conhecimento para 

Cumprimento de Sentença. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Barra 

do Bugres – (MT), 06 de março de 2020. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000086-20.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JESSE MARCELO CLAUDIO MACHADO & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BRITO OAB - MT0013631A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELCLIS SOARES SOBRINHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES DESPACHO Processo: 

1000086-20.2018.8.11.0008. REQUERENTE: JESSE MARCELO CLAUDIO 

MACHADO & CIA LTDA - ME REQUERIDO: WELCLIS SOARES SOBRINHO 

Vistos. I. INTIME-SE a parte executada para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, efetue o pagamento voluntário do crédito fixado na condenação, 

conforme planilha com demonstrativo atualizado de cálculo apresentada 

pelo exequente no ID 20399869, sob pena de ser acrescido ao valor multa 

de 10% (dez por cento), na forma do que dispõe o art. 523, § 1º, do 

Código de Processo Civil. II. Não havendo cumprimento espontâneo da 

condenação no prazo fixado, CERTIFIQUE-SE. III. Em seguida, 

CONCLUSOS para análise dos demais pedidos. V. PROCEDA-SE a 

conversão no sistema eletrônico da ação de conhecimento para 

Cumprimento de Sentença. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Barra 

do Bugres – (MT), 06 de março de 2020. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz 

de Direito

Comarca de Campo Novo do Parecis

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 78512 Nr: 4335-07.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SBDSA, MCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANAQUELLI ITÁLIA PASQUALLI 

- OAB:26764/MT, DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, MARINALVA RAMOS 

RODRIGUES - OAB:12.462 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos EM CORREIÇÃO
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1. Trata-se de Execução de Alimentos.

2. Anteriormente a citação/intimação do devedor, o exequente requereu a 

desistência da ação.

3. Nesse sentido, compulsando os autos, em respeito ao artigo 485, §4º 

do CPC, verifica-se que o executado não foi citado até o momento, o que 

torna desnecessária a sua anuência.

4. Diante do exposto, tendo em vista o pedido de desistência da ação 

proposto pela parte autora, com fundamento no artigo 485, VIII, do CPC, 

HOMOLOGO A DESISTÊNCIA para JULGAR EXTINTO o processo sem 

resolução do mérito.

5. Sem custas e honorários diante do deferimento do benefício da 

assistência judiciária gratuita.

6. P. I.C.

7. Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas 

e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72880 Nr: 890-78.2015.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMILSON ORMOND SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Newton de Figueiredo 

Castro - OAB:8.392/MT, DAIANA TAYSE TESSARO MINOZZO - 

OAB:12.280/MT, PRISCILA SACARDI BIUDES RUBERT - OAB:7286

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - PROCURADORA - OAB:PROCURADORA

 Nos termos da legislação em vigor, certifico que o recurso interposto às 

fls.166/289 é tempestivo, razão pela qual em cumprimento ao item 5.16.19 

da CNGJMT, impulsiono o presente feito a fim de que seja intimada a parte 

apelada para, querendo, apresentar contrarrazões ao referido recurso de 

apelação, no prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 88026 Nr: 661-50.2017.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBINA ALVES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:17.550/MT, 

WAYNE ANDRADE COTRIM - OAB:12.603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 18. Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, confirmando a liminar deferida, para 

condenar o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS ao 

pagamento mensal à parte autora do benefício da APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ, desde a data do indeferimento adminsitrativo, observado 

prazo prescricional quinquenal.19.Eventuais prestações em atraso 

deverão ser pagas de uma só vez, com correção monetária a partir do 

respectivo vencimento de cada prestação, segundo o índice INPC (STJ; 

REsp. 1.495.146); e juros de mora desde a citação, segundo os índices 

fixados na lei 9.494/97, com as modificações implementadas pela lei 

11.960/09 (STF; RE 870947).20.Condeno a parte requerida ao pagamento 

de honorários advocatícios, que arbitro no percentual de 10% (dez por 

cento) (art.85, §3º, I do CPC) sobre as parcelas vencidas até a prolação 

da sentença, nos termos do Enunciado 111 do STJ. Condeno, ainda, a 

parte requerida ao pagamento de custas, nos termos do Enunciado 178 do 

STJ.21.Deixo de remeter os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 

1ª Região, tendo em vista que o direito controvertido não excede a 1000 

(mil) salários mínimos, art. 496, § 3º, I do CPC.22.P.I.C.23.Transitada em 

julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de 

estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72698 Nr: 783-34.2015.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILTER DE CASTRO CAXITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Newton de Figueiredo 

Castro - OAB:8.392/MT, DAIANA TAYSE TESSARO MINOZZO - 

OAB:12.280/MT, PRISCILA SACARDI BIUDES RUBERT - OAB:7286

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, certifico que o recurso interposto às 

fls.159/274 é tempestivo, razão pela qual em cumprimento ao item 5.16.19 

da CNGJMT, impulsiono o presente feito a fim de que seja intimada a parte 

apelada para, querendo, apresentar contrarrazões ao referido recurso de 

apelação, no prazo legal. Nada mais.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 12715 Nr: 2833-53.2003.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEHPPO COMPONENTES MECÂNICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR CASALI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AARON DAVID GEHRING - 

OAB:OAB/MT 12.331

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GILMAR VAN DER 

SAND - OAB:4207/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do sítio 

eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", aportando-se 

aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja possibilitado o 

cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25589 Nr: 2218-24.2007.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A AG. CAMPO NOVO DO 

PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INCOFAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE 

FARELADOS LTDA, MILTON RODOLFO JOST, EDELGART GRAU JOST, 

ELIZABETH RUZZON BLAUTH, SADI VALDEMAR BLAUTH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691/A-MT, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seu 

advogado para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos 

indicando o atual endereço da parte requerida.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 26382 Nr: 3016-82.2007.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VC, AVSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE MASSABKI RENSI - 

OAB:9311, ALINE MASSABKI RENSI - OAB:9311/MT, ELISABETE 

APARECIDA BASSANI - OAB:17.466B/MT, JOÃO CARLOS GEHRING 
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JUNIOR - OAB:24.318/MT

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para 

CONDENAR os acusados ANDRÉIA VANESSA SOUZA FERREIRA e 

VALDIR CASALI, qualificados nos autos, como incursa na pena do art. 

244-A do Estatuto da Criança e do Adolescente.Considerando o princípio 

constitucional da individualização da pena, passo a dosimetria da pena.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27120 Nr: 546-44.2008.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EQUAGRIL S/A - EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELSON FIRMINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENIMAR PIZZATTO - 

OAB:15818/PR, GUIOMAR MARIO PIZZATTO - OAB:6276/PR, LUCIO 

CLOVIS PELANDA - OAB:26360, OSVALDO KRAMES NETO - 

OAB:21186

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de remeter os autos ao setor de expedição de 

documentos, para intimar o autor, PESSOALMENTE, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do 

processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. III, do 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 65982 Nr: 91-69.2014.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEILA JOAQUINA SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELI GARCIA DE OLIVEIRA 

LOPES - OAB:21.213/MT, ELISABETE APARECIDA BASSANI - 

OAB:17.466B/MT, GRACIELLY ROSA ORMOND - OAB:18163/MT, 

JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA - OAB:16.261/MT, WILKER 

CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ELIAS SIEBERT - 

OAB:18.591-MT, PRISCILA SACARDI BIUDES RUBERT - OAB:7.286/MT

 Diante do exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA e, via de consequência, 

determino a imediata redistribuição dos autos ao Juizado Especial da 

Fazenda Pública desta Comarca, devendo serem observados os 

procedimentos regulamentados pela Portaria Conjunta n. 555/2019 do 

TJ/CGJ/MT. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 65994 Nr: 116-82.2014.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HEDI HELMA BENCKE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELI DE FATIMA PLETSCH 

VILELA - OAB:16.261/MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA e, via de consequência, 

determino a imediata redistribuição dos autos ao Juizado Especial da 

Fazenda Pública desta Comarca, devendo serem observados os 

procedimentos regulamentados pela Portaria Conjunta n. 555/2019 do 

TJ/CGJ/MT. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 76906 Nr: 3293-20.2015.811.0050

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VINICIUS PICCOLI SCHNEIDER, EDILMA CORREIA DE 

SOUZA LIMA, AURILIA PINTO AMÉRICA, MARIA ROSANGELA BARROSO 

NIMITT, LUCIA FERREIRA DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS, 

PREFEITO MAURO VALTER BERFT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO DE CAMPOS - 

OAB:8967-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com 

fulcro do inciso III do artigo 485, do Código de Processo Civil.Condeno a 

parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em favor do patrono da parte ré, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor da causa, na forma do artigo 85, §§ 2 e 3º, do CPC. 

Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

autos, com as cautelas de praxe.P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000342-94.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

GEZIANE BURIOLA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000342-94.2019.8.11.0050. REQUERENTE: GEZIANE BURIOLA DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos em substituição legal. 

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débitos c/c tutela 

antecipada e obrigação de fazer c/c indenização por danos morais 

proposta por GEZIANE BURIOLA DA SILVA em face de TELEFONICA 

BRASIL MÓVEL – VIVO S/A. Dispensado o relatório, conforme preconiza o 

artigo 38 da Lei nº 9.099/1995. Fundamento. Decido. De proêmio, 

verifica-se que a parte requerente justificou que os documentos relativos 

à representação processual foram assinados por sua genitora em virtude 

dela ter sofrido uma mutilação em seus braços que a impedia de firmá-los 

diretamente com o patrono constituído. Em juízo, por ocasião da audiência 

de conciliação, a conciliadora deste Juizado, sra. Jaqueline Marques Silva, 

redigiu o termo da solenidade consignando que a parte requerente estava 

sendo ‘assistida’ por sua genitora ante a sua impossibilidade da assinar os 

documentos (cf. ID nº 19450053 – pág. 1), de modo que reconheço como 

válida a representação processual. Pois bem. Formada a angularidade da 

relação jurídica processual (cf. ID nº 19036049 – pág. 1), a parte 

requerida deixou de comparecer à audiência de conciliação (cf. ID nº 

19450053 – pág. 1), mesmo advertida das consequências da ausência 

injustificada na carta de citação, tampouco apresentou contestação. A 

citação e intimação foram efetuadas de forma regular, conforme consta no 

ID retrocitado. Portanto, não comparecendo a parte requerida à sessão de 

conciliação, apesar de regularmente advertida das consequências da 

ausência injustificada, decreto a sua revelia para reputar verdadeiros os 

fatos alegados no pedido inicial, consoante disposto no artigo 20 da Lei nº 

9.099/95. Importando a contumácia em confissão ficta dos fatos aduzidos 

pela parte requerente, a procedência da demanda se impõe, máxime 

quando não infirmados pelas provas colacionadas para os autos. Todavia, 

quanto ao pleito de dano moral, impende destacar que sua procedência 

deve ser pautada pelos critérios de proporcionalidade e razoabilidade que 

norteiam a fixação desse dano extrapatrimonial. Em outras palavras: não 

há se conceber que o fato de a parte demandada ter sido desidiosa ao 

não comparecer à audiência de conciliação que o Magistrado está adstrito 

a julgar procedente o pleito indenizatório extrapatrimonial, nos moldes 

apresentados na exordial. Entretanto, tem-se que, no caso em tela, o dano 

moral configura-se in re ipsa, ou seja, o dano é vinculado à própria 

existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos consoante o 

documento contido no ID nº 18399706 – pág. 7 dos autos, que revela que 

a parte requerida efetuou a inscrição indevida de débito não existente com 
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a parte requerente, conforme narrativa fática constante nos autos; a parte 

requerente alega que nunca contratou qualquer serviço com a parte 

requerida, e esta mesmo citada sobre os fatos e pedidos constante na 

exordial não compareceu na audiência o que culminou na decretação da 

revelia. Vale dizer: descabe a necessidade de prova para reconhecimento 

do dano extrapatrimonial indenizável (vide: AgRg no REsp 1183247/MT, 3ª 

Turma, STJ, j. 14/08/2012). Como se sabe, o arbitramento de indenização 

decorrente do dano moral perpassa por uma análise dos aspectos do 

caso concreto, com vistas a fixa-la proporcionalmente de acordo com o 

grau de culpa, extensão e repercussão do dano, além da capacidade 

econômica das partes, razão pela qual o valor postulado a título de dano 

moral deve ser fixado em quantia inferior. Como não houve análise do 

pleito de tutela de urgência provisória em tempo anterior à realização da 

audiência de conciliação, passo a analisa-lo neste momento. Com efeito, 

os requisitos constantes no artigo 300 do CPC/2015 restam preenchidos 

no caso em comento, visto que a probabilidade do direito resta 

consubstanciada nas alegações da parte requerente atrelada ao extrato 

que comprova a inscrição da dívida no órgão de proteção ao crédito, 

sustentando que nunca contratou serviços com a parte requerida, o que 

sequer foi contestado. O perigo de dano também ressoa evidente 

porquanto excogitar que com o ato sentencial descaberia a concessão da 

tutela provisória de urgência pode dar azo ao desestímulo das partes ao 

ingresso no Poder Judiciário, mormente porque a parte vencida tem direito 

à impugnação recursal, o que pode prolongar a entrega da tutela 

alcançada pela requerente neste juízo singular. Sem contar o fato de a 

parte requerente ver tolhido o direito de tomar empréstimo ou adquirir bens 

por meio de crediário em virtude da restrição do nome, ora reconhecida 

como indevida. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo parcialmente 

procedentes os pedidos para: a) declarar a inexistência da relação jurídica 

entre as partes referente ao contrato nº 0247697906 que culminou na 

inscrição da dívida de R$ 261,56 (duzentos e sessenta e um reais e 

cinquenta e seis centavos) nos órgãos de proteção ao crédito; b) 

condenar a parte requerida TELEFÔNICA BRASIL MÓVEL – VIVO S/A, 

devidamente qualificada nos autos, ao pagamento de indenização por 

dano moral, a qual fixo no importe equivalente a 2 (dois) salários mínimos 

vigentes, devendo tal valor ser monetariamente corrigido pelo INPC a partir 

desta sentença (súmula nº 362, STJ), bem como acrescidos de juros 

moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (cf. art. 398 

CC e Súmula 54 do STJ). Com fundamento no artigo 300 do CPC, DEFIRO o 

pleito de tutela provisória de urgência para DETERMINAR à parte requerida, 

TELEFÔNICA BRASIL MÓVEL – VIVO S/A, já qualificada nos autos, que 

exclua o nome da parte requerente, Geziane Buriola da Silva, devidamente 

qualificada nos autos, dos registros de banco de dados dos órgãos de 

proteção de crédito SPC/SERASA relativamente ao débito ora reconhecido 

como indevido, sob pena de multa diária em caso de descumprimento. Por 

consequência, julgo extinto o processo com resolução de mérito, com 

fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada 

em julgado, aguarde-se manifestação da parte requerente por 30 (trinta) 

dias. Entretanto, inexistindo pleito executório, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações pertinentes. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Campo Novo do 

Parecis-MT, 08 de maio de 2019. Pedro Davi Benetti Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000366-88.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

EVANILDO DE ARRUDA RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REU)

 

PROCESSO n. 1000366-88.2020.8.11.0050 POLO ATIVO:EVANILDO DE 

ARRUDA RODRIGUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MACIRLENE 

PEREIRA DOS SANTOS, SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO POLO 

PASSIVO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de conciliação do 

Juizado de Campo Novo Data: 28/04/2020 Hora: 14:00 , no endereço: RUA 

RIO GRANDE DO SUL, 513, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - 

CEP: 78360-000 . 13 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002533-15.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDO ALMEIDA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIENE DE JESUS FERREIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI OAB - MT0008477S 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que foi designada AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO 

E JULGAMENTO para a data de 04/05/2020 08:00, ficando as partes 

devidamente intimadas através de seus advogados. Deverão ainda 

trazerem suas testemunhas independentemente de intimação, na data 

aprazada para realização o ato. ADVERTENCIA: a ausência injustificada 

do reclamante, acarretará em extinção e arquivamento do feito, e ainda na 

condenação ao pagamento das custas processuais. Não comparecendo o 

demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e 

julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, 

salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz. Campo Novo do 

Parecis - MT, Quinta-feira, 12 de Março de 2020 NILZA PEREIRA BRANT 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000244-80.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

H. CARDOSO DE OLIVEIRA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUUD GULLIT CARDOSO RIBEIRO OAB - MT25601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIDA MARIA LEITE DE CARVALHO RIBEIRO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000244-80.2017.8.11.0050 CERTIDÃO Nos termos da legislação 

processual em vigor, Provimento 55/2007-CGJ, impulsiono este feito a fim 

de intimar a parte Autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, 

acerca da certidão subscrita pelo Sr. Oficial de Justiça. Campo Novo do 

Parecis-MT, Quinta-feira, 12 de Março de 2020. Nilza Pereira Brant 

Gestora Judiciária

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000125-17.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. DA SILVA MÓVEIS EIRELI EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRACEMA RODRIGUES PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Processo nº 

1000125-17.2020.8.11.0050 Parte autora: M. A. DA SILVA MÓVEIS EIRELI 

EPP Parte reclamada: IRACEMA RODRIGUES PEREIRA Vistos Intime-se a 

parte reclamante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, acoste aos autos 

o termo do acordo entabulado, para que seja homologado por este juízo. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Após 

voltem os autos conclusos. Campo Novo do Parecis (MT), Sexta-feira, 13 

de Março de 2020. CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000126-70.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS MACHADO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLIAN BATISTA CLAUDINO OAB - MT24839/O (ADVOGADO(A))

RAQUEL LEIANE VIEIRA OAB - MT24945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000126-70.2018.8.11.0050 Nome: ANDRE LUIS MACHADO SANTOS 

Endereço: RUA TERESINA, 24-B, APTO B, CENTRO, CAMPO NOVO DO 

PARECIS - MT - CEP: 78360-000 Nome: BANCO DO BRASIL SA Endereço: 

AV RIO GRANDE DO SUL, 443, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT 

- CEP: 78360-000 CERTIDÃO Nos termos da legislação processual em 

vigor, Provimento 55/2007-CGJ, impulsiono este feito a fim de intimar a 

parte Autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da 

petição da parte reclamada. Campo Novo do Parecis-MT, Sexta-feira, 13 

de Março de 2020. Nilza Pereira Brant Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000342-94.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

GEZIANE BURIOLA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000342-94.2019.8.11.0050 Nome: GEZIANE BURIOLA DA SILVA 

Endereço: Avenida Martinho Lutero, 407, setor NW, CAMPO NOVO DO 

PARECIS - MT - CEP: 78360-000 Nome: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, 1.376, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ 

CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 

04571-936 CERTIDÃO Nos termos da legislação processual em vigor, 

Provimento 55/2007-CGJ, impulsiono este feito a fim de intimar as partes 

para manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do retorno dos 

autos do E. Tribunal de Justiça deste Estado. Campo Novo do Parecis-MT, 

Sexta-feira, 13 de Março de 2020. Nilza Pereira Brant Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000441-98.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ACASSIO GOUVEIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT15916-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000441-98.2018.8.11.0050 Nome: ACASSIO GOUVEIA DA SILVA 

Endereço: Rua Andorinha, 1614, Qda 297 Lote 05, Jardim das Palmeiras, 

CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 Nome: EMBRATEL 

TVSAT TELECOMUNICACOES SA Endereço: RUA VEREADOR JOÃO 

BARBOSA CARAMURU, BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-040 

CERTIDÃO Nos termos da legislação processual em vigor, Provimento 

55/2007-CGJ, impulsiono este feito a fim de intimar as partes para 

manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do retorno dos autos do 

E. Tribunal de Justiça deste Estado. Campo Novo do Parecis-MT, 

Sexta-feira, 13 de Março de 2020. Nilza Pereira Brant Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000222-85.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ALIPIO LUIZ RIBEIRO DE ANDRADE FILHO (REQUERENTE)

CAMILA REISDORFER KIST LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - SP131600-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000222-85.2018.8.11.0050 Nome: ALIPIO LUIZ RIBEIRO DE ANDRADE 

FILHO Endereço: JOAO SEGUNDO, 1349, CASA 6, CENTRO, ALTO 

ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 Nome: CAMILA REISDORFER KIST LIMA 

Endereço: N APTO 1101, 25, EDIF MANHATTAN, MIGUEL SUTIL, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78043-272 Nome: HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA Endereço: 

ALAMEDA RIO NEGRO, 750, FUNDOS 1 AND S 4, ALPHAVILLE 

INDUSTRIAL, BARUERI - SP - CEP: 06454-000 CERTIDÃO Nos termos da 

legislação processual em vigor, Provimento 55/2007-CGJ, impulsiono este 

feito a fim de intimar as partes para manifestarem no prazo de 05 (cinco) 

dias, acerca do retorno dos autos do E. Tribunal de Justiça deste Estado. 

Campo Novo do Parecis-MT, Sexta-feira, 13 de Março de 2020. Nilza 

Pereira Brant Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000384-12.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA MARIA MAYER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCIONE PEREIRA BOAVENTURA OAB - MT27707/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NS2.COM INTERNET S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000384-12.2020.8.11.0050 POLO ATIVO:DANIELA MARIA 

MAYER ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALCIONE PEREIRA 

BOAVENTURA POLO PASSIVO: NS2.COM INTERNET S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de conciliação do 

Juizado de Campo Novo Data: 28/04/2020 Hora: 14:15 , no endereço: RUA 

RIO GRANDE DO SUL, 513, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - 

CEP: 78360-000 . 13 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000040-31.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR QUIRINO NAVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

QUIBRITA MINERADORA LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA ABADIA PEREIRA DE SOUZA AGUIAR OAB - MT2906-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000040-31.2020.8.11.0050. REQUERENTE: VILMAR QUIRINO NAVES 

REQUERIDO: QUIBRITA MINERADORA LTDA. Vistos. Dispensado o 

relatório, conforme dispõe o artigo 38, da Lei n. 9.099/95. Decido. 

Compulsando os autos com a devida diligência observo que as partes 

transigiram amigavelmente quanto ao conflito existente no presente feito. 

Ante o exposto, tratando-se de direito disponível e devidamente 

representados os litigantes, HOMOLOGO o acordo estabelecido entre as 

partes, na forma e condições pactuadas no Id. 29810199, via de 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, b, do CPC. Sem custas 

processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença 

Publicada no DJE. Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO 

da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da 

Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 

9099/95. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. 

Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Cláudia Anffe Nunes da 

Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000161-59.2020.8.11.0050
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Parte(s) Polo Ativo:

M. A. DA SILVA MÓVEIS EIRELI EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNA DUARTE MACENE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000161-59.2020.8.11.0050. REQUERENTE: M. A. DA SILVA MÓVEIS 

EIRELI EPP REQUERIDO: BRUNA DUARTE MACENE Vistos. Dispensado o 

relatório, conforme dispõe o artigo 38, da Lei n. 9.099/95. Decido. 

Compulsando os autos com a devida diligência observo que as partes 

transigiram amigavelmente quanto ao conflito existente no presente feito. 

Ante o exposto, tratando-se de direito disponível e devidamente 

representados os litigantes, HOMOLOGO o acordo estabelecido entre as 

partes, na forma e condições pactuadas no Id. 30211221, via de 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, b, do CPC. Sem custas 

processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença 

Publicada no DJE. Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO 

da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da 

Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 

9099/95. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. 

Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Cláudia Anffe Nunes da 

Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002344-37.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS GEHRING JUNIOR OAB - MT24318-O (ADVOGADO(A))

MYLLENA GUIZARDI TRINDADE MONTEIRO BASTOS OAB - MT0009445A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLANGE DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1002344-37.2019.8.11.0050. REQUERENTE: REGINALDO FERREIRA 

REQUERIDO: SOLANGE DOS SANTOS Vistos. Dispensado o relatório, 

conforme dispõe o artigo 38, da Lei n. 9.099/95. Decido. Compulsando os 

autos com a devida diligência observo que as partes transigiram 

amigavelmente quanto ao conflito existente no presente feito. Ante o 

exposto, tratando-se de direito disponível e devidamente representados os 

litigantes, HOMOLOGO o acordo estabelecido entre as partes, na forma e 

condições pactuadas no Id. 30086044, via de consequência, JULGO 

EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do 

artigo 487, inciso III, b, do CPC. Sem custas processuais a teor do disposto 

no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença Publicada no DJE. Submeto o 

projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora 

Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo dos 

Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Marianne Nathaine Tunes 

de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz 

Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, 

da Lei 9099/95. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002059-44.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

LEONI APARECIDA DOS SANTOS EIRELI - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOISIANE RIQUEZA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1002059-44.2019.8.11.0050. REQUERENTE: LEONI APARECIDA DOS 

SANTOS EIRELI - ME REQUERIDO: JOISIANE RIQUEZA DA SILVA Vistos. 

Dispensado o relatório, conforme dispõe o artigo 38, da Lei n. 9.099/95. 

Decido. Compulsando os autos com a devida diligência observo que as 

partes transigiram amigavelmente quanto ao conflito existente no presente 

feito. Ante o exposto, tratando-se de direito disponível e devidamente 

representados os litigantes, HOMOLOGO o acordo estabelecido entre as 

partes, na forma e condições pactuadas no Id. 30086070, via de 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, b, do CPC. Sem custas 

processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença 

Publicada no DJE. Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO 

da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da 

Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 

9099/95. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. 

Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Cláudia Anffe Nunes da 

Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000045-53.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

H. CARDOSO DE OLIVEIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA OAB - MT27377/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA FERNANDES WOEHL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000045-53.2020.8.11.0050. REQUERENTE: H. CARDOSO DE OLIVEIRA - 

ME REQUERIDO: ANA PAULA FERNANDES WOEHL Vistos. Dispensado o 

relatório, conforme dispõe o artigo 38, da Lei n. 9.099/95. Decido. 

Compulsando os autos com a devida diligência observo que as partes 

transigiram amigavelmente quanto ao conflito existente no presente feito. 

Ante o exposto, tratando-se de direito disponível e devidamente 

representados os litigantes, HOMOLOGO o acordo estabelecido entre as 

partes, na forma e condições pactuadas no Id. 29798994, via de 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, b, do CPC. Sem custas 

processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença 

Publicada no DJE. Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO 

da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da 

Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 

9099/95. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. 

Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Cláudia Anffe Nunes da 

Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002597-25.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

H. CARDOSO DE OLIVEIRA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA OAB - MT27377/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRASIELE MEDEIROS FREITAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1002597-25.2019.8.11.0050. EXEQUENTE: H. CARDOSO DE OLIVEIRA - 

ME EXECUTADO: GRASIELE MEDEIROS FREITAS Vistos. Dispensado o 

relatório, conforme dispõe o artigo 38, da Lei n. 9.099/95. Decido. 

Compulsando os autos com a devida diligência observo que as partes 

transigiram amigavelmente quanto ao conflito existente no presente feito. 

Ante o exposto, tratando-se de direito disponível e devidamente 

representados os litigantes, HOMOLOGO o acordo estabelecido entre as 

partes, na forma e condições pactuadas no Id. 29810990, via de 
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consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, b, do CPC. Sem custas 

processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença 

Publicada no DJE. Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO 

da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da 

Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 

9099/95. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. 

Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Cláudia Anffe Nunes da 

Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001069-87.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA PEREIRA DIAS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1001069-87.2018.8.11.0050. EXEQUENTE: SANDRA MARIA PEREIRA DIAS 

EXECUTADO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos. 

Trata-se de Reclamação proposta por SANDRA MARIA PEREIRA DIAS em 

face de EMBRATEL TVSAT TEELCOMUNICAÇÕES S.A., ambos 

qualificados nos autos em epígrafe. No decorrer do procedimento a parte 

Promovida informou o integral cumprimento da obrigação. Isto posto, 

JULGO EXTINTA POR SENTENÇA A PRESENTE AÇÃO com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil. 

EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida no Id.: 

29712691, e, em seguida, proceda-se ao arquivamento, com as cautelas 

de estilo, dando-se baixa na distribuição. Sem custas processuais a teor 

do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença Publicada no DJE. 

Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima 

Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo 

Novo dos Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Marianne 

Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a 

sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos 

termos do art. 40, da Lei 9099/95. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001407-27.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON LUCIANO DE SOUZA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINALVA RAMOS RODRIGUES OAB - MT0012462A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A (REQUERIDO)

PARECIS TURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

GLAUCIA MANSUR SCHIMITH OAB - MT8161/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1001407-27.2019.8.11.0050. INTERESSADO: ELTON LUCIANO DE SOUZA 

REQUERIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A, 

PARECIS TURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA - ME Vistos. Trata-se de 

Reclamação proposta por ELTON LUCIANO DE SOUZA em face de CVC 

BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A., ambos qualificados 

nos autos em epígrafe. No decorrer do procedimento a parte Promovida 

informou o integral cumprimento da obrigação. Isto posto, JULGO EXTINTA 

POR SENTENÇA A PRESENTE AÇÃO com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 924, II, do Código de Processo Civil. EXPEÇA-SE o competente 

ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida no Id.: 29851799, desde que 

conste no processo instrumento procuratório com poderes para "receber, 

dar quitação" e, em seguida, proceda-se ao arquivamento, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Sem custas 

processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença 

Publicada no DJE. Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO 

da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da 

Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 

9099/95. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. 

Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Cláudia Anffe Nunes da 

Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002607-69.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

H. CARDOSO DE OLIVEIRA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA OAB - MT27377/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA MEDEIROS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1002607-69.2019.8.11.0050. EXEQUENTE: H. CARDOSO DE OLIVEIRA - 

ME EXECUTADO: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA MEDEIROS Vistos. 

Dispensado o relatório, conforme dispõe o artigo 38, da Lei n. 9.099/95. 

Decido. Compulsando os autos com a devida diligência observo que as 

partes transigiram amigavelmente quanto ao conflito existente no presente 

feito. Ante o exposto, tratando-se de direito disponível e devidamente 

representados os litigantes, HOMOLOGO o acordo estabelecido entre as 

pa r te s ,  n a  f o r m a  e  c o n d i ç õ e s  p a c t u a d a s  n o  I d . 

29858936/29858939/29880263, via de consequência, JULGO EXTINTO o 

presente feito, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, 

inciso III, b, do CPC. Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 

55 da Lei nº 9.099/95. Sentença Publicada no DJE. Submeto o projeto de 

sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos 

termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira 

Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. 

Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001498-20.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA MIRIAN BERTO LEINDECKER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

MUELLER ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALINE HINCKEL HERING OAB - SC0031382A (ADVOGADO(A))

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO(A))

CRISTIANO ALCIDES BASSO OAB - MT0006252-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1001498-20.2019.8.11.0050. REQUERENTE: MARCIA MIRIAN BERTO 

LEINDECKER REQUERIDO: ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS 

LTDA, MUELLER ELETRODOMESTICOS LTDA Vistos. Trata-se de 

Reclamação proposta por MARCIA MIRIAN BERTO LEINDECKER em face 

de ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS, ambos qualificados nos 

autos em epígrafe. No decorrer do procedimento a parte Promovida 

informou o integral cumprimento da obrigação. Isto posto, JULGO EXTINTA 

POR SENTENÇA A PRESENTE AÇÃO com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 924, II, do Código de Processo Civil. EXPEÇA-SE o competente 

ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida no Id.: 30044508, e, em seguida, 

proceda-se ao arquivamento, com as cautelas de estilo, dando-se baixa 

na distribuição. Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da 

Lei nº 9.099/95. Sentença Publicada no DJE. Submeto o projeto de 

sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos 
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termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira 

Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. 

Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002501-10.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

C M ARTERO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO FERREIRA DE MORAIS OAB - MT0022588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEUSINA COSTA COELHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1002501-10.2019.8.11.0050. REQUERENTE: C M ARTERO - ME 

REQUERIDO: DEUSINA COSTA COELHO Vistos. Consta na certidão 

inserida no Id.: 30258627 a distribuição errônea do feito junto ao Juizado 

Especial Cível de Campo Novo dos Parecis. Decido. Há que se registrar, 

por oportuno, que a incompetência territorial no âmbito dos juizados 

especiais pode ser reconhecida de ofício, consoante enunciado 89 do 

FONAJE. Isto posto, reconheço a incompetência deste juizado especial e 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro 

no artigo 485, X, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais a 

teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença Publicada no 

DJE. Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da 

Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da 

Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 

9099/95. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. 

Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Cláudia Anffe Nunes da 

Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000872-98.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO DE MELLO NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO DE MELLO NETO OAB - SP377666 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PINTO JUNIOR (REQUERIDO)

IVANA PEZZI GIACOMET (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR DARTANHAN RAMOS OAB - MT0008391A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo 

nº 1000872-98.2019.8.11.0050 REQUERENTE: JOSE ROBERTO DE MELLO 

NETO REQUERIDO: JOAO PINTO JUNIOR, IVANA PEZZI GIACOMET Vistos. 

Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A 

parte reclamante ajuizou a presente demanda e, devidamente intimada, 

não compareceu a audiência de conciliação. Sendo assim, julgo extinto o 

presente feito, sem resolução de mérito, em face da ausência da parte 

reclamante à audiência para a qual foi regularmente intimada, nos termos 

do art. 51, I da Lei n. 9.099/95. Ante o exposto, o prazo recursal correrá 

em cartório, independentemente de intimação. Isento de custas e 

despesas processuais. Sentença Publicada no PJE. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas necessárias. Cláudia Anffe Nunes 

da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000021-30.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JUSSARA GUIMARAES JANTARA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA BASSANI OAB - MT0017446A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVANEIDE DA SILVA SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000021-30.2017.8.11.0050. EXEQUENTE: JUSSARA GUIMARAES 

JANTARA EXECUTADO: IVANEIDE DA SILVA SANTOS Vistos. Dispenso o 

relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Intimada para 

dar prosseguimento ao feito, a parte exequente quedou-se inerte, 

consoante certidão inclusa (Id.: 30030452) Tendo em vista a inércia da 

parte exequente em se manifestar quanto ao prosseguimento da 

execução, aliada a impossibilidade de encontrar o devedor, impõe-se a 

extinção do processo, nos termos do artigo 53, § 4º, da Lei 9099/95. Tal 

regra se aplica também nos processos da natureza do presente, 

conforme Enunciado nº 75 do FONAJE: “ A hipótese do § 4º, do 53, da Lei 

9.099/1995, também se aplica às execuções de título judicial, 

entregando-se ao exequente, no caso, certidão do seu crédito, como título 

para futura execução, sem prejuízo da manutenção do nome do 

executado no Cartório Distribuidor”. Sendo assim, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com fulcro no artigo 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95. Sem custas 

processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença 

Publicada no DJE. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes. Submeto o projeto de sentença para 

HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos termos do 

Artigo 40 da Lei 9099/95. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura 

Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. 

Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Comarca de Campo Verde

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002766-43.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA NICOLE VIEGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA IVO DOS SANTOS OAB - MT20489/O (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ OAB - MT0008028A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VITOR HUGO FORNAGIERI OAB - MT15661-O (ADVOGADO(A))

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB - MT10133-O (ADVOGADO(A))

 

Autos nº 1002766-43.2018.8.11.0051 Cobrança Decisão. Vistos etc. A fim 

de bem sanear o feito, passa-se à análise da impugnação à gratuidade da 

Justiça. Nos termos do art. 99, § 2º, do Novo Código de Processo Civil, à 

concessão do benefício da gratuidade, só não basta a declaração feita 

pelo interessado quando os autos evidenciarem a impertinência do 

benefício. No caso dos autos, segundo a Requerida, o pagamento do 

procedimento médico corresponderia justamente a essa evidência 

mencionada no aludido dispositivo, razão pela qual haveria de ser revista 

a decisão que acolheu o pedido. Entretanto, ao menos no meu sentir, se 

bem analisadas as particularidades dos pagamentos feitos, e bem assim 

das condições pessoais da Requerente, não necessariamente se estará 

diante de situação a exigir a prova da incapacidade financeira, muito 

menos a imediata revogação do benefício. Com efeito, nota-se a posição 

da Requerente como simples dependente do plano de saúde custeado, 

pelo que se presume, por seus ascendentes. Da mesma forma, o 

pagamento pelo procedimento médico descrito na inicial foi feito de forma 

parcelada, e compreendeu o pagamento de valores em dezembro de 2015, 

bem como em fevereiro, abril, maio e junho de 2016. Aliás, tais 

pagamentos parecem ter sido feitos pelo pai da Requerente, Sr. Valteir 

Moreira Viega, de maneira que se presume a reunião de esforços para a 

realização da necessária intervenção médica. É bom frisar, aliás, a 

urgência que têm as despesas médicas. Sabe-se que, conforme a 
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situação, é comum que os familiares direcionem todos seus recursos para 

a recuperação da saúde de um dos seus, de maneira que os valores 

gastos, muito frequentemente, decorrem mais desse esforço do que de 

uma disponibilidade financeira capaz de justificar o pagamento das custas 

processuais. Por isso é que, ao menos no meu sentir, a hipótese dos 

autos não necessariamente haveria de gerar dúvidas quanto à pertinência 

do benefício da gratuidade da Justiça. Consequentemente, a impugnação 

feita pela Requerida haveria de apresentar mais do que tais circunstâncias 

já constantes dos autos. Diferentemente, feita a impugnação, seria da 

Requerida o encargo de alegar e comprovar a existência de recursos 

materiais, com as provas que lhe estivessem à disposição. Sem prova 

suficiente, mantém-se o benefício, porque os autos não necessariamente 

reúnem elementos a justificar que se exija da Requerente mais do que 

aquela declaração prevista no art. 99, § 3º, do NCPC. AFASTA-SE, 

portanto, a impugnação feita pela Requerida. Passa-se, então, à preliminar 

de carência da ação. Como se sabe, tem-se por direito de ação aquele 

direito público, subjetivo e autônomo de invocar o pronunciamento do 

Estado-Juiz. Subjetivo, porque referente a um poder jurídico do cidadão, 

que pode ou não buscar a tutela judicial; público, pois concernente ao 

objetivo do Estado em restabelecer a ordem jurídica perturbada pelo 

conflito dos interesses das partes; e, finalmente, autônomo, porque sua 

existência não depende da existência do direito material pleiteado. Ainda 

que abstrato, o direito de ação não é genérico. Ao revés, seu exercício 

depende do fiel atendimento a certos requisitos que se convencionou 

chamar de condições da ação. Para o legislador, seriam condicionantes do 

direito de ação a legitimidade de parte e o interesse de agir. Evidente que, 

pelo caráter instrumental do direito de ação, sempre a servir as Partes na 

solução de um determinado litígio e, também, o próprio Estado, ao 

restabelecer a ordem pública, anteriormente perturbada pelo mesmo litígio, 

a análise dessas condições da ação deve levar em consideração o direito 

material alegado. Por isso é que, para analisar a existência do interesse de 

agir, há que ser verificada a própria pretensão do autor. Se dita pretensão 

revelar a necessidade da intervenção estatal e, também, o proveito 

conferido por um futuro e eventual pronunciamento judicial, atendida 

estará a condição da ação que se convencionou chamar de interesse de 

agir. Entretanto, quando se defende a vinculação da análise das 

condições da ação à pretensão posta em juízo, pretende-se que assim 

seja feito de forma abstrata, levando em consideração apenas a assertiva 

do autor. É dizer que, no âmbito das condições da ação, a análise da 

pretensão não deve se preocupar acerca da veracidade, ou não, da 

causa de pedir descrita pelo autor. Do contrário, caso se permita que a 

verificação das condições da ação avance até o estudo da idoneidade 

das alegações, estar-se-á promovendo exame meritório, saindo então do 

campo do direito de ação para adentrar no do direito material pleiteado. É 

certo que o réu sempre poderá impugnar aquela situação fática descrita 

pelo autor. Poderá mesmo negar a formação de qualquer direito 

decorrente desses fatos. A resposta, em qualquer das suas formas, 

corresponde ao direito de ação do próprio réu. Mas a impugnação dos 

fatos, ou mesmo do direito deles decorrente, relaciona-se apenas ao 

direito material, e não ao direito de ação. Via de consequência, em sendo 

acolhida a impugnação do réu, mostrando-se, assim, inidôneas as 

circunstâncias fáticas e jurídicas desposadas pelo autor, o caso será o de 

julgamento do processo com resolução de mérito. Vê-se importância 

nessas considerações porque, segundo a Requerida, a Requerente não 

teria feito o pedido formal à cirurgia que entendia necessária. Ora, 

mostra-se claro que tal análise pertence ao campo do direito material 

pleiteado pelo Requerente, alheio, pois, ao das condições da ação. Como 

dito e repetido, para o atendimento às condições mínimas ao exercício do 

direito subjetivo de ação, analisam-se apenas as asserções iniciais, de 

forma abstrata. E, segundo se nota da inicial, alegou-se justamente o 

contrário, no sentido de que, convocada a custear o pagamento das 

despesas médicas, a Requerida teria se negado, supostamente por 

ausência de cobertura do plano. Assim, aplicando-se aquelas 

considerações já lançadas ao caso concreto, tem-se que, pela assertiva 

da Requerente, a Requerida, mesmo chamada, teria se negado a cobrir os 

gastos médicos. Tal descrição, abstrata, basta ao preenchimento das 

condições da ação, notadamente a que se convencionou chamar de 

interesse processual. E não é só. Independentemente do que ocorreu na 

via pré-processual, fato é que, em sua contestação, já no âmbito judicial, a 

Requerida expressamente negou o direito pleiteado pela Requerente. 

Assim, se, judicialmente, já se impugnou a pretensão, haveria de ser 

mantida a ação, ainda que se comprovasse a ausência do pedido 

administrativo. Assim, AFASTA-SE a preliminar de falta de interesse 

processual. À míngua de irregularidades, portanto, DECLARO saneado o 

feito. FIXO, como controvertidos, os pontos atinentes: i) à natureza do 

procedimento feito pela Requerente, se de simples estética ou não; ii) à 

cobertura, pelo plano de atendimento, do procedimento a que se submeteu 

a Requerente; iii) aos custos do tratamento médico suportados pela 

Requerente; iv) à imposição de dano extrapatrimonial, supostamente 

decorrente da falta contratual da Requerida, bem como o valor da 

compensação correspondente. Não havendo motivo para a inversão do 

ônus da prova, MANTÊM-SE os encargos tais como definidos nos incisos I 

e II do art. 373 do NCPC, cabendo à Requerente a demonstração dos fatos 

constitutivos de seu direito e, à Requerida, a dos que porventura 

impedirem, modificarem ou extinguirem o direito do Autor. A fim de fazer 

frente a tais questões controvertidas, DEFIRO a produção de prova 

pericial e testemunhal. Assim, NOMEIO como perito do Juízo o Dr. IGOR 

GARCIA DA SILVA (CRM/MT 6003), médico ortopedista, com endereço 

profissional na Rua Tupi nº 222, Clínica Med Center, bairro Vale do Sol, 

nesta cidade de Campo Verde/MT, telefone (66) 3419-4748 ou (11) 

97027-8343, endereço eletrônico igs83@hotmail.com, independente de 

compromisso. Caberá ao Sr. Perito responder aos quesitos que as Partes 

eventualmente apresentarem e, também, a um único quesito do Juízo, para 

esclarecer quanto à natureza do procedimento pleiteado pela Requerente, 

se estético ou não. INTIME-SE, pois, o Sr. Perito, a fim de que, no prazo de 

05 (cinco) dias, informe quanto à aceitação do encargo, informando 

tratar-se de ação gratuita, de maneira que seus honorários serão 

suportados pelo Estado de Mato Grosso ou pela Requerida, em sendo esta 

a sucumbente. CONSIGNE-SE, ainda, a possibilidade de o Sr. Perito 

realizar o exame da Requerente ou dos laudos que lhe forem 

apresentados em horário que prestar serviço público. Em seguida, 

INTIMEM-SE as Partes, na pessoa de seus ilustres Procuradores, para 

que, no prazo comum de 15 (quinze) dias, digam sobre a nomeação, 

indiquem seus assistentes técnicos e apresentem seus próprios quesitos 

(art. 465, § 1º, do NCPC). Não havendo impugnação, INTIME-SE o Sr. Perito 

para que, no prazo de 60 (sessenta) dias, apresente o laudo pericial, 

atendendo assim aos quesitos do Juízo como aos que as Partes 

eventualmente apresentarem. Do contrário, havendo impugnação quanto 

ao Perito, DEVOLVAM-ME conclusos os autos. Sem prejuízo, DESIGNO 

audiência de instrução para o dia 20 de julho de 2020, às 13:30 horas de 

Mato Grosso. INTIMEM-SE as Partes, pessoalmente, pelo correio, para que 

compareçam e prestem depoimento, sob pena de confissão (art. 385, § 1º, 

do NCPC). INTIMEM-SE, ainda, os ilustres Procuradores, inclusive a fim de 

que apresentem o rol de testemunhas no prazo de 10 (dez) dias (art. 357, 

§ 4º, do NCPC), observando, em especial, a qualificação sugerida pelo art. 

450 do NCPC. Nos termos do art. 455 do NCPC, cabe às próprias Partes a 

intimação de suas Testemunhas, apresentando o aviso de recebimento da 

correspondência com antecedência mínima de 3 (três) dias da audiência. 

As Partes poderão, ainda, levar suas Testemunhas à audiência, 

independentemente de intimação. Entretanto, far-se-á pela via judicial a 

intimação quando as Testemunhas houverem sido arroladas pelo Ministério 

Público ou pela Defensoria Pública. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 10 de março de 2020. 

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002854-47.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA MARTINEZ ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO URBANO DE OLIVEIRA FILHO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO VERDE 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - 

CEP: 78840-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE BARBOSA 

GUANAES SIMOES PROCESSO n. 1002854-47.2019.8.11.0051 Valor da 

causa: R$ R$ 100.000,00 ESPÉCIE: PETIÇÃO CÍVEL (241) POLO ATIVO: 

DANIELA MARTINEZ ANDRADE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

GABRIEL LORENZZATTO POLO PASSIVO: JOAO URBANO DE OLIVEIRA 

FILHO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO REQUERENTE para 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto à certidão do Oficial de 
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Justiça. CAMPO VERDE, 13 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000517-22.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT18603-A 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - MT16691-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDESON LOPES DOS SANTOS & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

VALDESON LOPES DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO VERDE 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - 

CEP: 78840-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE BARBOSA 

GUANAES SIMOES PROCESSO n. 1000517-22.2018.8.11.0051 Valor da 

causa: R$ R$ 350.809,65 ESPÉCIE: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: BANCO DO BRASIL SA 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI, 

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS POLO PASSIVO: VALDESON LOPES 

DOS SANTOS & CIA LTDA - ME e outros FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO REQUERENTE para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça para o cumprimento do 

mandado, conforme preceitua a tabela, devendo, para tanto, ser emitida a 

guia de pagamento no "site" do Tribunal de Justiça de Mato Groso 

(www.tjmt.jus.br), em "Serviços", "Guias", "Emitir Guia", Diligência", 

devendo comprovar nos autos o pagamento. CAMPO VERDE, 13 de março 

de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 124645 Nr: 3194-76.2017.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Henrique Wiesenhutter

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:12002/MT, Luciana Costa Pereira - OAB:17498, 

Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Após, imediatamente CONCLUSOS para deliberação.Ainda na hipótese de 

inadimplemento, INTIME-SE a Exequente para que indique bens disponíveis 

do Executado, em (10) dez dias, sob pena de suspensão do feito, na 

forma do art. 921, III, do NCPC.Em não havendo manifestação no aludido 

prazo, DETERMINO a suspensão do feito pelo prazo de um ano. 

ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo provisório, até ulterior manifestação 

das Partes, ou até o advento do prazo prescricional, iniciado a partir do 

encerramento do lapso de suspensão – art. 921, § 4º, NCPC.No advento 

do prazo prescricional, nos termos do art. 921, § 5º, do NCPC, INTIMEM-SE 

as Partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, requeiram o que de 

direito, devolvendo-me conclusos os autos para deliberação.Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 28 

de fevereiro de 2020.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 17047 Nr: 2949-51.2006.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Boutin Fertilizantes Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neuza Arantes Leão Morais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Roberto Rech - 

OAB:PR/14.393, Mara Claudia Dib de Lima - OAB:29584/PR, Paulo 

Sergio Bandeira - OAB:41468/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Fernandes da Silva - 

OAB:17744/GO

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para intimação 

da Parte Requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se 

quanto ao mandado de penhora devolvida, requerendo o que entender de 

direito para prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24421 Nr: 2381-64.2008.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A, Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdecio Gomes de Rezende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiúla Müller Koenig - 

OAB:22.165-A, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:SC/8.927, 

Wállace Eller Miranda - OAB:MT/22.524

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para intimação 

da Parte Requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se 

quantoao mandado devolvida, requerendo o que entender de direito para 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31805 Nr: 1919-39.2010.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 
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DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agência Nacional de Telecomunicações -Anatel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Esporte Clube e Verdão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Oliveira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: George Roberto Buzeti - 

OAB:10.039/MT

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para intimação 

da Parte Requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se 

quanto ao mandado devolvida, requerendo o que entender de direito para 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78448 Nr: 3305-02.2013.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renan Wilson Caetano e Cia Ltda - ME, Edi 

Wilson Caetano, Marlene Castanhari Caetano, Sebastião Martins, Ceolice 

Maria Minanti Martins, Alcione Marins Borges, Renan Wilson Caetano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:3610

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 5 dias (cinco), manifestar-se acerca da 

petição de fls. 173/179, devendo requerer o que entender de direito para o 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78793 Nr: 3638-51.2013.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexsander Izac Pereira Nunes, Alexsander 

Izac Pereira Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

Procurador do Estado - OAB:3791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para intimação 

da Parte Requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se 

quantoao mandado devolvida, requerendo o que entender de direito para 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81942 Nr: 1806-46.2014.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andreia Zain Scarton

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amazon Construtora Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Débora Regina Souza - 

OAB:14.947/MT

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para intimação 

da Parte Requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se 

quantoao mandado devolvida, requerendo o que entender de direito para 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106403 Nr: 1331-22.2016.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odair Rodrigues da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:23411

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, Impulsiono os Autos para a Intimação 

da parte Autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste 

quanto a certidão do oficial de justiça acostado nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 123843 Nr: 2821-45.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson Pego

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERBERT REZENDE DA SILVA - 

OAB:16773

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 

SANTOS - OAB:26992/A, Luiz Henrique Vieira - OAB:26.417-A

 Autos n° 2821-45.2017.811.0051 - 123843

Cobrança

Despacho.

Vistos etc.

Embora se confirme o equívoco mencionado pelo Requerido, no sentido de 

haver sido reconhecida sua revelia mesmo diante de insuficiente citação, 

a declaração que se fez acerca da inércia da Parte teve como veículo 

sentença de mérito, de maneira que, nesta oportunidade, não se pode, ao 

menos não nesta instância, proceder à modificação do julgado.

Assim, a despeito das relevantes razões apresentadas pelo Requerido, 

DEIXO de conhecer do pedido de revogação.

INTIMEM-SE as Partes, especialmente o Requerido, para que, querendo, 

promova o necessário à correção do aparente erro de julgamento.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 12 de março de 2020.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 131099 Nr: 6392-24.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Zelia da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcia Rocha de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIRLENE FERNANDES DE 

OLIVEIRA - OAB:21267/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste 

quanto à certidão do oficial de justiça acostado na Ref: 42.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 139039 Nr: 10375-31.2017.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josinei Souza de Amaral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius Gregório 

Mundim - OAB:14235

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para intimação 

da Parte Requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se 

quantoao mandado devolvida, requerendo o que entender de direito para 

prosseguimento do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 140811 Nr: 755-58.2018.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paraná Escritório Contabil S/C Ltda - ME, 

Leandro Cezar Bitencourt, Elaine Aparecida Ramalho Bitencourt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 
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OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sergio Yoshikazu Miyamoto 

Novarrete - OAB:26.405

 Autos n° 755-58.2018.811.0051 - 140811

Execução

Despacho.

Vistos etc.

Embora as matrículas de número 8.105 e 8.107 do Serviço de Registro de 

Imóveis desta Comarca demonstrassem mesmo a propriedade do 

Executado Leandro, fato é que, na última averbação, de fevereiro de 

2013, procedeu-se à unificação daqueles dois lotes, deles resultando 

nova matrícula, agora de número 9.349.

A despeito dessa informação, o Exequente não apresentou a cópia da 

nova matrícula, resultante da unificação das duas áreas cuja penhora se 

solicitou nestes autos. Consequentemente, não se pode afirmar a 

propriedade ainda do Devedor, porque não se exclui a possibilidade de 

terem sido registradas posteriores alienações e gravames, suficientes, em 

muitos casos, a impedir a penhora.

Para além disso, tem-se, na Cédula de Crédito Bancário executada, a 

instituição de garantia real, por meio da qual se entregaram imóveis rurais 

localizados na Comarca de Chapada dos Guimarães/MT. Nessa hipótese, 

portanto, talvez mais apropriado fosse a constrição desses bens, nos 

termos do art. 835, § 3º, do Novo Código de Processo Civil.

Assim, INTIME-SE o Exequente, na pessoa de seus ilustres Procuradores, 

para que diga sobre a pertinência do pedido de imóvel rural, mesmo 

havendo hipoteca a garantir o cumprimento da obrigação.

Em sendo justificada a impossibilidade ou a impertinência da penhora do 

imóvel rural, e pretendendo a constrição daqueles imóveis urbanos 

atualmente descritos na matrícula 9.349 do SRI local, o Exequente deverá 

apresentar cópia atualizada da aludida matrícula.

Do contrário, em havendo preferência à penhora do bem hipotecado, 

DETERMINO, desde logo, a expedição de carta precatória à Comarca de 

Chapada dos Guimarães, a fim de que lá seja penhorado, avaliado e 

expropriado o bem da garantia.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 12 de março de 2020.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 170176 Nr: 5497-92.2019.811.0051

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Natal Lima dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pupin Agropecuária, GLAUCIA 

ALBUQUERQUE BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANE ORTIZ DE OLIVEIRA - 

OAB:44726

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIA ALBUQUERQUE 

BRASIL - OAB:13810

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA AS 

PARTES manifestarem sobre as informações juntadas em 17/02/2020, pela 

administradora judicial.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 146318 Nr: 3160-67.2018.811.0051

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pupin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Deivison Vinicius Kunkel 

Lopes de Souza - OAB:14690/O, JOAO BATISTA FERREIRA - 

OAB:10962/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISRAEL ASSER EUGENIO - 

OAB:16562, Jomas F. de Lima Junior - OAB:11.785 MT, Ronimárcio 

Naves - OAB:6.228/MT

 Autos n° 3160-67.2018.811.0051 - 146318

Carta Precatória

Despacho.

Vistos etc.

DEFIRO o pedido aduzido pelo Exequente para determinar o sobrestamento 

da presente carta precatória, até o julgamento definitivo do recurso 

interposto pelos Executados.

Caberá às Partes indicar o resultado do julgamento, a fim de que seja dado 

cumprimento à carta ou, conforme a hipótese, para que seja ela devolvida 

ao Juízo deprecante.

OFICIE-SE, ainda, ao Juízo deprecante, encaminhando-lhe cópia do 

Recurso Especial 1.800.032/MT, para ciência.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 12 de março de 2020.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 106632 Nr: 1427-37.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Airton Casola

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lidio Alves dos Santos - 

OAB:MT 20853/A, Roberta Beatriz do Nascimento - OAB: 20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1427-37.2016.811.0051 - 106632

Execução

Despacho.

Vistos etc.

INTIME-SE o Exequente, na pessoa de seus ilustres Procuradores, para 

que informe o atual endereço do Executado.

Não sendo informado o endereço, DETERMINO, desde logo, a citação do 

Executado por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, consignando as 

advertências lançadas na decisão de conversão.

Em seguida, INTIME-SE o Exequente, uma vez mais, para que indique bens 

disponíveis do Executado, ou para que solicite as diligências que entender 

pertinentes, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão do 

feito.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 12 de março de 2020.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115007 Nr: 4697-69.2016.811.0051

 AÇÃO: Renovatória de Locação->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcindo Luiz Librelotto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Antônio Dotto - 

OAB:4.628-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO os autos para INTIMAÇÃO 

DA PARTE REQUERENTE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias 

requerendo o que entender de direito, para prosseguimento do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 140899 Nr: 799-77.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eurides Dias Pietra Catella

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Panamericano S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bernardo Rodrigues de 

Oliveira Castro - OAB:14.992/A, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS 
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SANTOS - OAB:5699

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE RECORRIDA APRESENTAR CONTRARRAZÕES AO RECURSO 

INTERPOSTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 132307 Nr: 7055-70.2017.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco John Deere S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Ferst Bertolini, Cassia Thereza 

Monteiro Godoy Bertolin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:12002/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murilo Castro de Melo - 

OAB:11449/MT

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO os autos para INTIMAÇÃO 

DA PARTE REQUERENTE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias 

requerendo o que entender de direito, para prosseguimento do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 141693 Nr: 1122-82.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Calaca da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado, Secretaria de Fazenda do Estado de Mato 

Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valdir Ariones Pimpinati Júnior 

- OAB:6145-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Alves Marçal - 

OAB:13311/MT

 Decido. Pelo exposto, HOMOLOGO o reconhecimento, pelo Estado de 

Mato Grosso, da procedência do pedido, declarando, portanto, extinto o 

crédito fiscal atinente ao IPVA do veículo adquirido pelo Requerente. Por 

outro lado, JULGO improcedente o pedido de indenização por danos 

morais. CONDENO o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários 

do douto Procurador do Requerente, arbitrados em R$ 2.500,00. 

CONDENO o Requerente ao pagamento de metade das custas e, sendo 

integral a sucumbência em relação à Requerida Sicredi, CONDENO ao 

pagamento dos honorários dos Procuradores da Parte, desde logo 

arbitrados no que corresponder a 10% do valor atualizado da Causa. 

CONDENO o Requerente, ainda, ao pagamento dos honorários dos 

Procuradores do Estado de Mato Grosso, fixados em 10% do valor 

atualizado do pedido de danos morais. Todas essas verbas, porém, terão 

sua exigibilidade suspensa, por força do benefício da gratuidade da 

Justiça. Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE o pedido de 

cumprimento de sentença por qualquer dos interessados. Não havendo 

pedido de execução no prazo de 30 (trinta) dias, ENCAMINHEM-SE os 

autos ao arquivo, com as baixas e anotações de estilo. P.I.C. Campo 

Verde/MT, 13 de março de 2020. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de 

Direito

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001782-25.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDA VARGAS RIBEIRO OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA FERNANDES RODRIGUES DE MATTOS OAB - MT24332/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

José Evangelista de Oliveira (REQUERIDO)

 

I N T I M A Ç Ã O INTIMO a parte autora, na pessoa de seu(ua) 

procurador(a), acerca da audiência Tipo: CONCILIAÇÃO - CEJUSC Sala: 

SALA 1 - PROCESSUAL Data: 05/05/2020 Hora: 14:00 , à realizar-se na 

sala de audiências do CEJUSC (edifício do fórum), devendo fazer 

comparecer seu(ua) cliente na referida solenidade, bem como por todo o 

conteúdo da r. decisão id. 21741848. Campo Verde-MT, 13 de março de 

2020. assinado eletronicamente LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE 

Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000349-49.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ISRAEL GEREMIA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ OAB - MT0008028A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

I N T I M A Ç Ã O INTIMO a parte autora, na pessoa de seu(ua) 

procurador(a), acerca da audiência Tipo: CONCILIAÇÃO - CEJUSC Sala: 

SALA 1 - PROCESSUAL Data: 07/05/2020 Hora: 13:00 , à realizar-se na 

sala de audiências do CEJUSC (edifício do fórum), devendo fazer 

comparecer seu(ua) cliente na referida solenidade, bem como por todo o 

conteúdo da r. decisão id. 29359427. Campo Verde-MT, 13 de março de 

2020. assinado eletronicamente LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE 

Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000393-68.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA GOMES DE MACEDO (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO OAB - MT0016001A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

 

I N T I M A Ç Ã O INTIMO a parte autora, na pessoa de seu(ua) 

procurador(a), acerca da audiência Tipo: CONCILIAÇÃO - CEJUSC Sala: 

SALA 1 - PROCESSUAL Data: 07/05/2020 Hora: 13:30 , à realizar-se na 

sala de audiências do CEJUSC (edifício do fórum), devendo fazer 

comparecer seu(ua) cliente na referida solenidade, bem como por todo o 

conteúdo da r. decisão id. 29427103. Campo Verde-MT, 13 de março de 

2020. assinado eletronicamente LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE 

Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000304-45.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WALDEMAR ALGEMAR FREITAG (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE PEDROSA NETO OAB - MT13763/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

I N T I M A Ç Ã O INTIMO a parte autora, na pessoa de seu(ua) 

procurador(a), acerca da audiência Tipo: CONCILIAÇÃO - CEJUSC Sala: 

SALA 1 - PROCESSUAL Data: 07/05/2020 Hora: 14:00 , à realizar-se na 

sala de audiências do CEJUSC (edifício do fórum), devendo fazer 

comparecer seu(ua) cliente na referida solenidade, bem como por todo o 

conteúdo da r. decisão id. 29259131. Campo Verde-MT, 13 de março de 

2020. assinado eletronicamente LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE 

Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003208-72.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO MATIAS DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO OAB - MT0016001A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REU)

 

I N T I M A Ç Ã O INTIMO a parte autora, na pessoa de seu(ua) 

procurador(a), acerca da audiência Tipo: CONCILIAÇÃO - CEJUSC Sala: 

SALA 1 - PROCESSUAL Data: 07/05/2020 Hora: 14:30 , à realizar-se na 
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sala de audiências do CEJUSC (edifício do fórum), devendo fazer 

comparecer seu(ua) cliente na referida solenidade, bem como por todo o 

conteúdo da r. decisão id. 29699323. Campo Verde-MT, 13 de março de 

2020. assinado eletronicamente LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE 

Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001278-19.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA PRATI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA MARIA PRATI OAB - MT22253/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

C E R T I D Ã O Certifico e dou fé, que a contestação id. 20790057, é 

TEMPESTIVA. Que INTIMO a parte requerente, na pessoa de seu(ua,s) 

procurador(es), para apresentar(em) impugnação no prazo legal. Campo 

Verde-MT, 13 de março de 2020. Assinado eletronicamente LEONÉSIO 

GONSALVES DE RESENDE Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002379-91.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO CORDEIRO DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE SAYURI UEDA MIQUELOTI OAB - MT0008877A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

I N T I M A Ç Ã O INTIMO a parte requerente, na pessoa de seu(ua,s) 

procurador(a, es), para que se manifeste acerca da contestação e 

documentos id. 25709217, no prazo legal. Campo Verde-MT, 13 de março 

de 2020. Assinado eletronicamente LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE 

Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001879-25.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA OAB - MT14690-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS FELITO (REU)

NEIDE MONFERNATTI FELITO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O Certifico e dou fé, que os embargos monitórios id. 

24124159, são tempestivos. Que INTIMO a parte requerente, na pessoa de 

seu(ua,s) procurador(es), para apresentar(em) resposta, no prazo de 15 

dias. Campo Verde-MT, 13 de março de 2020. Assinado eletronicamente 

LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002105-30.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL PEREIRA MAGALHAES FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO OAB - MT0016001A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O Certifico e dou fé, que a contestação e anexos id. 

25005748, é TEMPESTIVA. Que INTIMO a parte requerente, na pessoa de 

seu(ua,s) procurador(es), para apresentar(em) impugnação no prazo 

legal. Campo Verde-MT, 13 de março de 2020. Assinado eletronicamente 

LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002060-26.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO HIGOR CALDEIRA GUARESCHI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURYTANIA CELESTE BRITO DOS SANTOS BAUERMEISTER OAB - 

MT16311/O-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO LUCIANO DE TARSON HUERGO BAUERMEISTER OAB - 

MT0007328A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REU)

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O Certifico e dou fé, que as contestações apresentadas id. 

26824996 e id. 27135978, são TEMPESTIVAS. Que INTIMO a parte 

requerente, na pessoa de seu(ua,s) procurador(es), para apresentar(em) 

impugnação no prazo legal. Campo Verde-MT, 13 de março de 2020. 

Assinado eletronicamente LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE Gestor 

Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001948-57.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE RAMOS MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT11482-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO GMAC S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BENITO CID CONDE NETO OAB - DF40147-O (ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O Certifico e dou fé, que a contestação e anexos id. 

26929039, é TEMPESTIVA. Que INTIMO a parte requerente, na pessoa de 

seu(ua,s) procurador(es), para apresentar(em) impugnação no prazo 

legal. Campo Verde-MT, 13 de março de 2020. Assinado eletronicamente 

LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002069-85.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE ROBERTO PIRES FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

C E R T I D Ã O Certifico e dou fé, que a contestação id. 25711405, é 

TEMPESTIVA. Que INTIMO a parte requerente, na pessoa de seu(ua,s) 

procurador(es), para apresentar(em) impugnação no prazo legal. Campo 

Verde-MT, 13 de março de 2020. Assinado eletronicamente LEONÉSIO 

GONSALVES DE RESENDE Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000901-48.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEBORA SERON LEAO (EXECUTADO)

JOSIAS DA SILVA LEAO & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

JOSIAS DA SILVA LEAO (EXECUTADO)

 

I N T I M A Ç Ã O INTIMO a parte exequente, na pessoa de seu(ua,s) 

procurador(a, es), para que se manifeste acerca da exceção de 

pré-executividade e documentos apresentada id. 23154645, no prazo de 

15 dias, ou requeira o que entender de direito, sob pena de arquivamento. 

Campo Verde-MT, 13 de março de 2020. Assinado eletronicamente 

LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE Gestor Judiciário
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Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001978-92.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI DE OLIVEIRA ROMEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GARCIA OAB - MT7313-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

C E R T I D Ã O Certifico e dou fé, que a contestação e anexos id. 

24159263, é TEMPESTIVA. Que INTIMO a parte requerente, na pessoa de 

seu(ua,s) procurador(es), para apresentar(em) impugnação no prazo 

legal. Campo Verde-MT, 13 de março de 2020. Assinado eletronicamente 

LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002113-07.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO FRANCISCO NUNES (AUTOR(A))

DORALICE ROSA SARAIVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WALTER JUNIOR ALVES DOS SANTOS OAB - MT0018126A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

C E R T I D Ã O Certifico e dou fé, que a contestação e anexos id. 

24667660, é TEMPESTIVA. Que INTIMO a parte requerente, na pessoa de 

seu(ua,s) procurador(es), para apresentar(em) impugnação no prazo 

legal. Campo Verde-MT, 13 de março de 2020. Assinado eletronicamente 

LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002145-12.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EDILMA JESUS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO GUIMARAES DOS SANTOS OAB - MT19868/O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO FERREIRA GARCIA OAB - MT7313-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

C E R T I D Ã O Certifico e dou fé, que a contestação e anexos id. 

24836983, é TEMPESTIVA. Que INTIMO a parte requerente, na pessoa de 

seu(ua,s) procurador(es), para apresentar(em) impugnação no prazo 

legal. Campo Verde-MT, 13 de março de 2020. Assinado eletronicamente 

LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002530-57.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR OAB - MT0006145A 

(ADVOGADO(A))

FABIANO MORAES PIMPINATI OAB - MT0006623A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS DESORDI (REU)

PIERCARLO SANTOS DESORDI (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRO PANOSSO OAB - MT6136-B (ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O Certifico e dou fé, que as contestações apresentadas id. 

27376997 e 27378501, são tempestivas. Que INTIMO a parte requerente, 

na pessoa de seu(ua,s) procurador(es), para apresentar(em) impugnação 

no prazo legal. Campo Verde-MT, 13 de março de 2020. Assinado 

eletronicamente LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002552-18.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA MAURICIO MOREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR OAB - MT0006145A 

(ADVOGADO(A))

FABIANO MORAES PIMPINATI OAB - MT0006623A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. (REU)

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O Certifico e dou fé, que a contestação apresentada id. 

27472769, é TEMPESTIVA. Que por orientação, INTIMO a parte requerente, 

na pessoa de seu(ua,s) procurador(es), para apresentar(em) impugnação 

no prazo legal. Campo Verde-MT, 13 de março de 2020. Assinado 

eletronicamente LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003067-53.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLA DENILSE RHEINHEIMER OAB - MT12123/O-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

C E R T I D Ã O Certifico e dou fé, que a contestação e anexos id. 

28806272, é TEMPESTIVA. Que INTIMO a parte requerente, na pessoa de 

seu(ua,s) procurador(es), para apresentar(em) impugnação no prazo 

legal. Campo Verde-MT, 13 de março de 2020. Assinado eletronicamente 

LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001284-26.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM JOSE GOULART (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO OAB - MT0016001A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENTILIN E BIAZON LTDA - EPP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO OAB - MT17563-O 

(ADVOGADO(A))

 

I N T I M A Ç Ã O Certifico que, por orientação judicial, INTIMO as PARTES 

para indicarem, no prazo de 5 (cinco) dias, as provas que pretendem 

produzir, especificando com objetividade e justificando sua pertinência, 

sem prejuízo do disposto no art. 357, § 1º, do NCPC. É o que me cumpre. 

Campo Verde-MT, 13 de março de 2020. assinado eletronicamente 

LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001906-08.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA PEREIRA RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO OAB - MT0016001A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENTILIN E BIAZON LTDA - EPP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO OAB - MT17563-O 

(ADVOGADO(A))

 

I N T I M A Ç Ã O Certifico que, por orientação judicial, INTIMO as PARTES 

para indicarem, no prazo de 5 (cinco) dias, as provas que pretendem 

produzir, especificando com objetividade e justificando sua pertinência, 

sem prejuízo do disposto no art. 357, § 1º, do NCPC. É o que me cumpre. 

Campo Verde-MT, 13 de março de 2020. assinado eletronicamente 

LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001960-71.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069616/3/2020 Página 322 de 799



TAINA ANDRADE MACHADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR OAB - MT0006145A 

(ADVOGADO(A))

FABIANO MORAES PIMPINATI OAB - MT0006623A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

I N T I M A Ç Ã O Certifico que, por orientação judicial, INTIMO as PARTES 

para indicarem, no prazo de 5 (cinco) dias, as provas que pretendem 

produzir, especificando com objetividade e justificando sua pertinência, 

sem prejuízo do disposto no art. 357, § 1º, do NCPC. É o que me cumpre. 

Campo Verde-MT, 13 de março de 2020. assinado eletronicamente 

LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001961-56.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR OAB - MT0006145A 

(ADVOGADO(A))

FABIANO MORAES PIMPINATI OAB - MT0006623A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

I N T I M A Ç Ã O Certifico que, por orientação judicial, INTIMO as PARTES 

para indicarem, no prazo de 5 (cinco) dias, as provas que pretendem 

produzir, especificando com objetividade e justificando sua pertinência, 

sem prejuízo do disposto no art. 357, § 1º, do NCPC. É o que me cumpre. 

Campo Verde-MT, 13 de março de 2020. assinado eletronicamente 

LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002104-45.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DIONE APARECIDO PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR OAB - MT0006145A 

(ADVOGADO(A))

FABIANO MORAES PIMPINATI OAB - MT0006623A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

I N T I M A Ç Ã O Certifico que, por orientação judicial, INTIMO as PARTES 

para indicarem, no prazo de 5 (cinco) dias, as provas que pretendem 

produzir, especificando com objetividade e justificando sua pertinência, 

sem prejuízo do disposto no art. 357, § 1º, do NCPC. É o que me cumpre. 

Campo Verde-MT, 13 de março de 2020. assinado eletronicamente 

LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001932-06.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE PACHECO HUBNER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR OAB - MT0006145A 

(ADVOGADO(A))

FABIANO MORAES PIMPINATI OAB - MT0006623A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

I N T I M A Ç Ã O Certifico que, por orientação judicial, INTIMO as PARTES 

para indicarem, no prazo de 5 (cinco) dias, as provas que pretendem 

produzir, especificando com objetividade e justificando sua pertinência, 

sem prejuízo do disposto no art. 357, § 1º, do NCPC. É o que me cumpre. 

Campo Verde-MT, 13 de março de 2020. assinado eletronicamente 

LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001163-95.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ITAMAR GUIMARAES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO OAB - MT0016001A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REU)

 

I N T I M A Ç Ã O Certifico que, por orientação judicial, INTIMO as PARTES 

para indicarem, no prazo de 5 (cinco) dias, as provas que pretendem 

produzir, especificando com objetividade e justificando sua pertinência, 

sem prejuízo do disposto no art. 357, § 1º, do NCPC. É o que me cumpre. 

Campo Verde-MT, 13 de março de 2020. assinado eletronicamente 

LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002152-04.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARY TERESINHA ANTONIOLLI STANGE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO HENRIQUE FERNANDES MANGOLD OAB - MT24809/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

I N T I M A Ç Ã O Certifico que, por orientação judicial, INTIMO as PARTES 

para indicarem, no prazo de 5 (cinco) dias, as provas que pretendem 

produzir, especificando com objetividade e justificando sua pertinência, 

sem prejuízo do disposto no art. 357, § 1º, do NCPC. É o que me cumpre. 

Campo Verde-MT, 13 de março de 2020. assinado eletronicamente 

LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002186-76.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE PAULA VIEIRA GARRIDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ANAIDES CABRAL NETTO OAB - MT0007859A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

I N T I M A Ç Ã O Certifico que, por orientação judicial, INTIMO as PARTES 

para indicarem, no prazo de 5 (cinco) dias, as provas que pretendem 

produzir, especificando com objetividade e justificando sua pertinência, 

sem prejuízo do disposto no art. 357, § 1º, do NCPC. É o que me cumpre. 

Campo Verde-MT, 13 de março de 2020. assinado eletronicamente 

LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE 

POSSE

Processo Número: 1001417-68.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BOM FUTURO CAMPO VERDE AGROPECUARIA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ FARIA OAB - MT10917-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PUPIN (REU)

VERA LUCIA CAMARGO PUPIN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADEMIR JOEL CARDOSO OAB - MT3473-A (ADVOGADO(A))

SAMANTHA RONDON GAHYVA MARTINS OAB - MT9047-O 
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(ADVOGADO(A))

 

I N T I M A Ç Ã O Certifico que, por orientação judicial, INTIMO as PARTES 

para indicarem, no prazo de 5 (cinco) dias, as provas que pretendem 

produzir, especificando com objetividade e justificando sua pertinência, 

sem prejuízo do disposto no art. 357, § 1º, do NCPC. É o que me cumpre. 

Campo Verde-MT, 13 de março de 2020. assinado eletronicamente 

LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002464-14.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOALTINA SANTINA DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT10097-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-A (ADVOGADO(A))

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 

(ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

I N T I M A Ç Ã O Certifico que, por orientação judicial, INTIMO as PARTES 

para indicarem, no prazo de 5 (cinco) dias, as provas que pretendem 

produzir, especificando com objetividade e justificando sua pertinência, 

sem prejuízo do disposto no art. 357, § 1º, do NCPC. É o que me cumpre. 

Campo Verde-MT, 13 de março de 2020. assinado eletronicamente 

LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE Gestor Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15257 Nr: 1179-23.2006.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucien Fábio Fiel Pavoni, Ronimárcio Naves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Aparecido Facholli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucien Fábio Fiel Pavoni - 

OAB:6525/MT, Ronimárcio Naves - OAB:6.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vagner Soares Sulas - 

OAB:8.455

 Certifico que, as buscas de endereços nos sistemas disponíveis tornaram 

inexitosas; que, INTIMO a parte exequente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, forneça o atual paradeiro do executado ou INDIQUE bens 

penhoráveis, sob pena de SUSPENSÃO da execução. É o que em cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71817 Nr: 806-79.2012.811.0051

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRR, JRL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria Vidotto Martins - 

OAB:14.990-O, Demércio Luiz Gueno - OAB:11482/B, Evaldo 

Rezende Fernandes - OAB:3610, Giórgia M. D. Iorck Menusi - 

OAB:14.556 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte exequente na pessoa do seu procurador para que, no 

prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se acerca da devolução de Carta 

Precatória com diligência negativa, ou requeira o que entender de direito. É 

o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101790 Nr: 65-97.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Guerreiro Júnior, José Carlos Barco, Maria 

Aparecida Stevanato Barco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Costa Pereira - 

OAB:17498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo de suspensão deste feito. ...INTIMO o 

exequente para, em 05 (cinco) dias, informar este Juízo acerca do 

cumprimento ou não do acordo, ressaltando que a inércia do credor no 

prazo acima assinalado, será compreendida como concordância com a 

extinção do processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111015 Nr: 2899-73.2016.811.0051

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ricardo Selos Junqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria das Graças Selos Junqueira, Maurilio 

Almeida Junqueira, Sérgio Henrique Sélos Junqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valdir Ariones Pimpinati Júnior 

- OAB:6145-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que INTIMO parte autora para se manifestar, no prazo de 05 

(cinco)dias sobre as correspondencias devolvidas ref.53/54, devendo 

informar o endereço dos herdeiros para serem devidamente citados. É o 

que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115682 Nr: 4997-31.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulino Mamede da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Alves Puga - OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo de suspensão. INTIMO a parte exequente 

para impulsionar o feito requerendo o que entender de direito, no prazo de 

5 dias, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112199 Nr: 6229-78.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Antonio Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Samira Payão Franco 

- OAB:SP/239.437, Marcos Campos Dias Payão - OAB:SP/96.057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Santos da Silva - 

OAB:21677/O, Nelson Feitosa Júnior - OAB:8656, Nelson Willians 

Fratoni Rodrigues - OAB:11065/A

 Certifico que, por orientação, INTIMO a parte autora para efetuar o 

pagamento dos honorários periciais, mediante deposito judicial via boleto 

emitido no site do Tribunal de Justiça - deposito judiciais, conforme 

proposta de ref. 60, no prazo de cinco dias, sob pene de preclusão da 

podução da prova pericial. É o que me cumpre.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 174022 Nr: 981-92.2020.811.0051

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Zandavalli de Miranda
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 981-92.2020.811.0051 (174022)

Carta Precatória

Despacho.

Vistos etc.

Recebo a presente Carta Precatória.

Designo audiência para inquirição da vítima KEILA BARTOLOMEU DA 

SILVA para realizar-se no dia 27 de maio de 2020, às 14h45min.

Oficie-se ao juízo deprecante informando a data aprazada.

Intime-se a testemunha.

Cientifique-se o Ministério Público, pessoalmente, e o Advogado 

constituído na origem, via DJE.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 9 de março de 2020.

Caroline Schneider Guanaes Simões

Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000730-57.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO HENRIQUE FERNANDES MANGOLD (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO HENRIQUE FERNANDES MANGOLD OAB - MT24809/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SALOMAO SOLIDADE YARED DE BARROS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000730-57.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:TIAGO HENRIQUE 

FERNANDES MANGOLD ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: TIAGO 

HENRIQUE FERNANDES MANGOLD POLO PASSIVO: SALOMAO 

SOLIDADE YARED DE BARROS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CAMPO VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 16/06/2020 Hora: 14:40 , no endereço: PRAÇA DOS 

TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT 

- CEP: 78840-000 . 12 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000731-42.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

AMINADABI PORTO LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO LOPES BERBETTI JUNIOR OAB - PR84373 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000731-42.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:AMINADABI 

PORTO LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: OSVALDO LOPES 

BERBETTI JUNIOR POLO PASSIVO: UNIC EDUCACIONAL LTDA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CAMPO 

VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 12/05/2020 Hora: 13:20 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO 

REAL II, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 . 13 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000092-63.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIR JOSE ZUNTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA FRAZAO ZUNTA OAB - MT4055-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO LOPES POSSER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HILARIO AMARAL NETO OAB - MT20900/O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE AUTORA Impulsiono o feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal, apresentar as contrarrazões ao 

RECURSO interposto pela parte requerida. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA 

Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010135-08.2014.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX FERNANDO LEVANDOWSKI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBSON PRATI OAB - MT0013083A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GALAXIA INFORMÁTICA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIO CESAR MENEZES OAB - GO0031051A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE Autos nº 

8010135-08.2014.8.11.0051 Execução Despacho. Vistos etc. De início, 

expeça-se em favor do Exequente o respectivo alvará de levantamento do 

valor penhorado no presente feito (ID 14822785). Em seguida, INTIME-SE a 

parte Executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar ao juízo o 

veículo bloqueado pelo RENAJUD (ID 10241455), ou indicar bens de sua 

propriedade passíveis de penhora, sua localização e valores ou justificar 

sua impossibilidade de fazê-lo, sob pena de se considerar ato atentatório 

à dignidade da Justiça, sujeito à multa, na forma prevista no art. 774, inciso 

V, do CPC. Decorrido o prazo com ou sem manifestação da Executada, 

intime-se o Exequente para que se manifestar, requerendo o que entender 

de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 12 de novembro de 2019. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000130-07.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DESORDI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO DE FREITAS (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE AUTORA Antes de dar cumprimento ao 

despacho anexo, impulsiono o feito a fim de intimar o ilustre causídico, 

para manifestação, requerendo o que entender de direito tendo em vista 

que o requerido não foi encontrado no endereço. MARIA DIVINA ALVES 

FEITOSA Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000082-82.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN WAGNER SILVA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BARCELONA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ OAB - MT22230-O 

(ADVOGADO(A))

 

Processo nº 1000082-82.2017.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Sentença. Vistos etc. A parte Executada efetuou o pagamento da 

condenação, consoante petição e comprovante de depósito de ID 

25557465 e 25557467, pugnando pela extinção da ação. O Exequente, por 

sua vez, concordou com o pagamento, consoante a manifestação de ID 

126119583. É o relato. Fundamento e Decido. Dispõe o artigo 924 do Novo 

Código Processual Civil em seu inciso II, que: “Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita;” Ante o exposto, face 

à quitação do débito, JULGO EXTINTO o processo com fulcro nos artigos 

924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo Civil. Efetue-se o 

levantamento do valor depositado em favor da parte Exequente, em conta 

indicada por ela. Transitada em julgado, proceda-se às baixas de estilo, 

remetendo-se os autos ao arquivo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Campo Verde-MT, 25 de novembro de 2019. 
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Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002530-91.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JUCIMAR DO CARMO ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 25/02/2019, 

às 10h00, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010072-12.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JUCIELY PATRICIA NEVES DA CRUZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT11482-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CAMPO VERDE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIANO OLIVEIRA MONTEIRO OAB - MT0013308A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE AUTORA Impulsiono o feito com a finalidade 

de intimar a parte autora para, no prazo legal, indicar os dados para 

bancários, para expedição da RPV. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA 

Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002853-62.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FOLETTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FOLETTO OAB - MT0005282A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE AUTORA Impulsiono o feito a fim de intimar a 

parte autora para, querendo, no prazo legal, impugnar os embargos 

manejados pelo executado. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010634-55.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

TELMA RACHEL CANDIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TELMA RACHEL CANDIL OAB - MT10292-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE Autos nº 

8010634-55.2015.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. Intimadas as partes 

sobre o cálculo elaborado pelo Departamento Auxiliar da Presidência, 

manifestaram sua concordância. Desta forma, dou o cálculo como 

homologado e determino a expedição de Requisição de Pequeno Valor. 

Não havendo pagamento, o que deverá ser certificado, intime-se a 

Exequente para manifestar-se requerendo o que entender de direito. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 

22 de outubro de 2019. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010121-58.2013.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

I. PEDRO CARRARO & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GARCIA OAB - MT7313-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE APARECIDA CARVALHO (EXECUTADO)

 

Intimo o autor para manifestar-se sobre a certidão emitida nos autos.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010550-25.2013.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SUINUTRI INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT13311-O (ADVOGADO(A))

MAÍRA NUNES SAFRA OAB - MT0015299A (ADVOGADO(A))

ANDRESSA ARMELIN OAB - MT0018776S-A (ADVOGADO(A))

MARCELO ALVES PUGA OAB - MT5058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. LIMA ALMEIDA - ME (EXECUTADO)

S. A. RODRIGUES - ME (EXECUTADO)

 

Intimo o autor para manifestar-se quanto ao resultado infrutífero da 

penhora.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010135-08.2014.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX FERNANDO LEVANDOWSKI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBSON PRATI OAB - MT0013083A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GALAXIA INFORMÁTICA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIO CESAR MENEZES OAB - GO0031051A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 8010135-08.2014.8.11.0051 Cumprimento de Sentença Decisão. 

Vistos etc. DEFIRO o pedido aduzido pelo Exequente no ID 6867706, para 

solicitar informações, ao departamento de trânsito, por meio do Sistema 

Renajud, acerca da existência de veículos eventualmente cadastrados em 

nome da Executada. Realizada a consulta, foi DETERMINO, desde logo, a 

indicação da restrição no cadastro do veículo, inclusive a de circulação, 

nomeando, desde logo, o Exequente como Depositário, conforme anexo. 

Caberá ao Exequente informar o local onde o veículo pode ser localizado, 

no prazo de 20(vinte) dias, a fim de ultimar a penhora e permitir a remoção 

aos seus cuidados. Nessa hipótese, DETERMINO a pronta avaliação do 

bem, intimando-se as Partes para que se manifestem sobre o laudo 

correspondente. Restando a diligência infrutífera, INTIME-SE o Exequente 

para requerer o que entender de direito, no prazo de 48 horas, sob pena 

de arquivamento dos autos. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 09 de outubro de 2017. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003635-69.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA FRUMI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBINSON HENRIQUE PEREGO OAB - MT18498-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo nº 1003635-69.2019.811.0051 Decisão. Vistos etc. A parte 

Autora VILMA FRUMI, inconformada com a decisão que indeferiu a 

antecipação dos efeitos da tutela, postula a reconsideração da 

mencionada decisão, aduzindo, para tanto, que a reclamada deixou de 

emitir as faturas para pagamento do plano de saúde, de modo que corre o 

risco de ter o plano suspenso. Assim, como forma de demonstrar boa-fé e 

evitar eventual suspensão do plano de saúde, realizou depósitos judiciais 
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com o valor da parcela, referente aos meses de dezembro/2019, 

janeiro/2020 e fevereiro/2020. Vieram os autos conclusos. Fundamento. O 

pedido de reconsideração feito pelo ilustre Causídico merece deferimento, 

visto que trouxe novos fatos capazes de demonstrar o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. Realmente, o pedido antecipatório 

aduzido pela Requente foi indeferido porque, naquela oportunidade, 

entendeu-se temerária a concessão de tutela antecipada pretendida, em 

virtude do risco de irreversibilidade da medida, notadamente ante a 

possibilidade de futura decisão proferida nestes autos, o que não se 

mostra recomendável nessa fase inicial, sem que seja possibilitado o 

contraditório à Promovida. Ocorre que, diante do perigo de dano que pode 

ser causado à parte autora, notadamente a suspensão do plano de saúde, 

especialmente em razão de sua avançada idade, entendo que a 

antecipação de tutela pode ser deferida em seu favor. Via de regra, os 

pedidos de tutela de urgência têm seu deferimento condicionado à 

plausibilidade do direito invocado e à ocorrência do perigo de demora do 

provimento final. Esses, os requisitos previstos no artigo 300, do NCPC: 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a 

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de 

natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão.” Analisando, portanto, as duas 

condições específicas dos pedidos antecipatórios, quais sejam, a 

plausibilidade do direito e o perigo de lesão, noto pertinente o deferimento 

do pedido de reconsideração da liminar. Sabe-se que os requisitos 

necessários e indispensáveis à concessão liminar da tutela jurisdicional 

referem-se à probabilidade do direito invocado (fumus boni juris) e à 

existência de lesão ou perigo de lesão irreparável ou de difícil reparação 

(periculum in mora). No que se refere ao periculum in mora, é fácil 

constatar que a suspensão do plano de saúde pela Reclamada poderá 

causar sérias lesões à Requerente, pois será impedida de ter acesso à 

saúde na forma e condições do plano contatado, especialmente diante de 

sua elevada idade (idosa). Ademais, no caso específico, constata-se que 

a Reclamada deixou de emitir boletos para que a Autora realizasse o 

pagamento do plano de saúde, o que evidencia o risco de lesão de difícil 

reparação. Chega-se, assim, ao segundo requisito necessário ao 

deferimento do pedido liminar, qual seja, a probabilidade do direito 

invocado. No caso dos autos, a parte autora demonstrou por meio de 

documentos hábeis, ao menos nesta fase processual, a comprovação do 

vinculo contratual entre as partes, o tempo contratual e a negativa da 

Reclamada em manter o plano de saúde nas mesmas condições e termos 

que vigoravam anteriormente. Desta forma, se mostra cabível o 

deferimento da medida de urgência postulada, ante a presença dos 

requisitos legais. Por fim, advirto que o direito que aqui se reconhece é 

aquele derivado de uma cognição sumária, suficiente apenas para 

identificar uma simples plausibilidade do direito invocado pela Reclamante. 

Não se quer confiar a essa análise sumária o status – ou mesmo o efeito – 

garantido por uma cognição mais detida e completa, dita exauriente. 

Reconhece-se, aqui, apenas que o direito alegado pela Reclamante é 

plausível, mas que pode, ou não, ser reconhecido após uma análise mais 

acirrada dos fatos que gravitam em torno da presente demanda. Decido. 

Pelo exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela aduzido pela 

Reclamante para determinar que a Reclamada: MANTENHA o plano de 

saúde da Reclamante nos mesmos moldes e condições estabelecidas 

anteriormente, quando da vigência do contrato de trabalho de seu falecido 

marido, conforme anexado nos autos; RETIFIQUE o valor das faturas para 

constar apenas a cobrança de um beneficiário (dependente), ora a parte 

Autora, diante do falecimento do titular; AUTORIZO o depósito judicial 

consignado das parcelas dos meses de Dezembro/2019, Janeiro e 

Fevereiro de 2020, do plano de saúde, diante da não emissão da fatura 

pela Reclamada, evitando-se, assim, a suspensão do plano de saúde da 

parte Autora. A fim de bem cumprir a presente determinação judicial, 

INTIME-SE o Reclamado para que cumpra a presente decisão, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de imposição de multa de incidência única, a 

qual desde já fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), admitindo-se, em caso 

de reiteração, posterior majoração. Aguarde-se a realização da audiência 

de conciliação já designada. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 12 de março de 2020. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Comarca de Canarana

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000303-97.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

B. V. X. R. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEISE FULBER CAUMO IGNACIO OAB - MT12224/O (ADVOGADO(A))

ANA ANGELICA XAVIER OAB - 011.648.091-21 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. R. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA KARLA BRANDI HOHLENVERGER OAB - MT0017584A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

M. P. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA Nos termos do Provimento 056/2007-CGJMT, impulsiono os 

autos ao requerente para que se manifeste nos autos, requerendo o que 

de direito, no prazo legal, tendo em vista o inteiro teor da Decisão ID 

24251846.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001175-78.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

NORTOX SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO HENRIQUE STOEBERL OAB - PR5792-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUNIOR DIEHL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUILHERME LEITE RODRIGUES OAB - MT20724-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DECISÃO Processo: 1001175-78.2019.8.11.0029. 

EXEQUENTE: NORTOX SA EXECUTADO: JUNIOR DIEHL Vistos. A parte 

exequente pleiteou requerendo a penhora online do crédito. O artigo 835 

do Código de Processo Civil indica o dinheiro como primeira opção para 

fins de penhora para garantia da execução. O artigo 854, do Código de 

Processo Civil, torna perfeitamente viável o bloqueio e penhora de 

eventual numerário porventura existente em contas bancárias dos 

devedores, mormente em face da ausência de qualquer aceno direcionado 

à composição da dívida, bem como inexistência de bens para garantia da 

execução. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de penhora online, e em 

consequência, PROCEDA-SE pelo sistema BACENJUD, determinando o 

bloqueio online de valores até o montante do débito executado que 

eventualmente for encontrado em contas bancárias pertencentes ao 

executado, cujo nº de inscrição no CPF/CNPJ foi declinado pela parte 

exequente nos autos. Realizado o bloqueio do numerário (total ou parcial), 

lavre-se a penhora e depósito, e intime-se o executado para, querendo, 

oferecer embargos no prazo legal. Em sendo infrutífera e/ou parcialmente 

frutífera a tentativa de bloqueio, intime-se a parte exequente para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, indique bens passíveis de penhora, 

consignando que em caso de inércia ou mera reiteração de pedidos já 

indeferidos pelo Juízo, determino, desde já, o arquivamento dos autos até 

ulteriores deliberações. Intime-se. Cumpra-se. Canarana/MT, 02 de março 

de 2020. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001175-78.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

NORTOX SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO HENRIQUE STOEBERL OAB - PR5792-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUNIOR DIEHL (EXECUTADO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

GUILHERME LEITE RODRIGUES OAB - MT20724-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA Nos termos da Decisão ID 29747751, impulsiono os autos ao 

EXECUTADO para, querendo, oferecer embargos no prazo legal, haja vista 

o bloqueio parcial do numerário.

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1000305-33.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

TAWARE KAMAYURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DE SOUZA OAB - MT3608/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Nos termos do Provimento 056/2007-CGJMT, impulsiono os autos ao 

requerente para que o mesmo venha até a secretária da 1ª Vara da 

Comarca de Canarana para retirar a nova certidão de nascimento 

corrigida, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000791-18.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA ZERIAL PARIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO ROGERIO PARIS OAB - MT0007526A (ADVOGADO(A))

WISAMARA OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT20060/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PRISCILLA AKEMI OSHIRO OAB - SP0304931A (ADVOGADO(A))

KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES OAB - 

SP327408-O (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Art. 1.023, § 2º, do CPC, impulsiono os autos ao POLO 

ATIVO para que se manifeste nos autos, requerendo o que de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista a oposição de embargos de 

declaração (Documento ID 30023810).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000016-66.2020.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE GOMES CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BEATRIZ SILVA BENSI OAB - MT24897/O (ADVOGADO(A))

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI OAB - MT0004456A 

(ADVOGADO(A))

ULYSSES COELHO OHLAND OAB - MT25317/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA Nos termos do Provimento 056/2007-CGJMT, impulsiono os 

autos ao requerente para que se manifeste nos autos, requerendo o que 

de direito, no prazo legal, tendo em vista a apresentação de contestação.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000611-02.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ILDA GUEDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIO MORAIS GONCALVES CARDOSO OAB - DF55750 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO ARANTES PENTEADO (REU)

ESPÓLIO DE EDUARDO DOS SANTOS PENTEADO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUDINEI ADRIANO SPANHOLI OAB - MT18030-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA Nos termos do Provimento 056/2007-CGJMT, impulsiono os 

autos ao POLO PASSIVO para que se manifeste nos autos, requerendo o 

que de direito, no prazo legal, tendo em vista a apresentação de apelação 

(documento ID 29962564).

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52666 Nr: 3186-39.2015.811.0029

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DRFJ, JDDMF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Roberto Ucker - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a não localização do requerido, impulsiono os autos a fim 

de intimar a autora, através de seu patrono, para que requeira o que 

entender de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43309 Nr: 2222-17.2013.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RURAL BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINOMAR CESAR DIAS VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Tambani Rodrigues - 

OAB:13986-B/MT, Luiza Cappellaro - OAB:20.864/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WOLNEY FERNANDES DO 

CARMO - OAB:8688/GO

 Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono os autos ao setor de matéria de imprensa com a finalidade de 

intimar a parte autora para que providencie o recolhimento das custas da 

certidão premonitória, bem como, compareça nesta secretaria para que 

retire a mesma no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 66695 Nr: 1294-90.2018.811.0029

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE REINOLDO BAYERLER, CLEOMAR DANELUZ 

BEYERLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR RODRIGUES PELUFFO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Nazario Baptistella - 

OAB:23.800/A, MELISSA AREND DAS NEVES - OAB:OAB/MT 17804/A, 

Tiago Jalil Gubiani - OAB:79.193/RS, Wellington Pacheco Barros - 

OAB:6.103/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Lopes de Carvalho - 

OAB:MT 3556-B, Tiago Canan - OAB:OAB/MT-9108, Tiago Thoma 

Martins de Paula - OAB:11954-B/MT

 Vistos, etc.

Tendo em vista que a parte requerida apresentou embargos de declaração 

com efeitos infringentes (fls. 240/241), abro vistas à parte requerente 

para que se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 57325 Nr: 2607-57.2016.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leoveral Francisco Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITACIR FACHIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aliciane Leticia Sulzbacher 

Lopes - OAB:18.321/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Kelly Chaves 

Sbrissa - OAB:8963/MT, Carlos Santos - OAB:21.622/MT

 Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na 

petição inicial e ARBITRO os honorários advocatícios em favor do autor no 

percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo 

requerido Itacir Fachin, nos autos das ações indenizatórias (Processos nº 
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2336-92.2009.811.0029 - código 21631; n.º 2334-25.2009.811.0029 - 

código 21629; e n.º 1926-34.2009.811.0029 - código 21215) e, 

consequentemente, EXTINGUE-SE o processo, com resolução do mérito, 

em arrimo ao art. 487, I, do CPC. Os valores sobre os quais incidirão o 

percentual da verba honorária deverão ser corrigidos monetariamente 

pelos índices da Corregedoria-Geral de Justiça desde o ajuizamento da 

ação e acrescidos de juros moratórios mensais de 1% (um por cento) a 

partir da citação, tudo conforme apuração a ser realizada na fase de 

liquidação de sentença.Com fundamento no princípio da causalidade, 

CONDENA-SE o requerido ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como dos honorários advocatícios, correspondentes a 

10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º do 

CPC. Transitado em julgado, certifique-se e ARQUIVE-SE com as cautelas 

de estilo.INTIME-SE. CUMPRA-SE.EXPEÇA-SE o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58603 Nr: 127-72.2017.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ANTÔNIO POZZOBON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renata Farias Zampa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT, Márcio Rogério Paris - OAB:7.526 MT, WISAMARA 

OLIVEIRA DA SILVA - OAB:OAB/MT 20060/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAYO RONNARO SILVA DIAS - 

OAB:22433/O, PEDRO AUGUSTO SANTOS DE SOUZA - OAB:OAB/MT 

20.350

 Tendo em vista a devolução dos autos pelo Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, impulsiono os autos às partes para que requeiram o que 

de direito no prazo legal.

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 42764 Nr: 1660-08.2013.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL DI RESENDE, Maleval Alves de 

Resende, TIAGO DI RESENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640-MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dianary Carvalho Borges - 

OAB:MT 6445A

 DEIXO DE ACOLHER a exceção de pré-executividade de fls. 174/190.Para 

tanto, aproveito dos fundamentos expostos na decisão monocrática de fls. 

315/320 (Cód. 51145) e mantenho a constrição sobre o bem imóvel de 

matrícula n° 8201 (fl. 156).ii. HASTA PÚBLICAAdemais, DEFIRO o pedido 

de praceamento do bem constrito.Esta decisão servirá como EDITAL DE 

LEILÃO, a ser publicado na imprensa oficial no do § 1º do art. 22 da Lei nº 

6.830/80.Com base no art. 730 do CPC/2015, DETERMINO a realização de 

leilão público para alienação do bem imóvel de matrícula n° 8201, 

penhorado à fl. 156, assim descrito resumidamente:Ônus, débitos ou 

ações pendentes sobre os bens: Ação de execução de título 

extrajudicial.Avaliação: R$ 2.565.000,00 (dois milhões, quinhentos e 

sessenta e cinco mil reais).Localização e descrição do bem: 01 (um) 

imóvel com área total de 57,00 ha (cinquenta e sete hectares). A área 

possui aproximadamente 75% (setenta e cinco por cento) de área aberta 

e 25% (vinte e cinco por cento) de reserva legal. No local, possui como 

benfeitorias uma casa sede, em bom estado de conservação, com três 

quartos, sendo duas suítes, um escritório, um banheiro social, sala, 

cozinha, dispensa, piscina externa, uma casa pequena para caseiro, um 

curral coberto, um barracão para maquinário e um mangueiro para porcos. 

A área está localizada próximo ao Aeroporto Municipal com acesso à 3ª 

Agrovila, com avaliação de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) a 

hectare.ii.i. DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO DO LEILÃO1ª) Dia 08 

de abril de 2020, com encerramento às 13:00 horas, pelo site 

www.balbinoleiloes.com.br2ª) Dia 08 de abril de 2020, com encerramento 

às 16:00 horas, pelo site www.balbinoleiloes.com.brCaso leilão presencial 

e online constar, Rua Pará, nº 192-N - Bairro Jardim Mato Grosso – 

Comodoro – MT e pelo site www.balbinoleiloes.com.br.ii.ii.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 45557 Nr: 1662-41.2014.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHEMTURA INDÚSTRIA QUÍMICA DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL JOSÉ WILBERT, COSTA & VIEIRA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905/SP, José Ercilio de Oliveira - 

OAB:9.977-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Beatriz Silva Bensi - 

OAB:24897/0 -MT, Lúcia Helena Rodrigues da Silva Bensi - 

OAB:4456/MT, Ulysses Coelho Ohland - OAB:25317/O

 Decorrido o prazo requerido à fl. 137, renove-se a intimação da parte 

exequente, no prazo improrrogável de cinco dias, manifeste-se sobre a 

baixa da CPR n° 32/2014.

Em atenção ao petitório de fl. 138, determino o cumprimento integral da 

decisão de fl. 134 e, para tanto, determino a expedição do devido alvará 

de levantamento de numerário.

 Ademais, cumpra-se integralmente a decisão de fl. 127.

Em seguida, inexistindo pedidos pendentes, remetam-se os autos ao 

arquivo provisório.

Expeça-se o necessário. Intimem-se por Dje. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 47535 Nr: 313-66.2015.811.0029

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neusa Geraldi Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de execução previdenciária no qual postula o exequente o 

recebimento de quantia decorrente de título executivo judicial.

 Às fls. 65/66 a parte exequente informou o recebimento integral do crédito 

previdenciário e requereu a extinção do feito.

 É o relatório. Decido.

 No caso em tela, nota-se que a obrigação vindicada foi satisfeita, tendo 

em vista o pagamento integral da obrigação exequenda.

Forte nestas razões acima, diante da expedição de RPV, DECLARO 

EXTINTA a obrigação, com fundamento nos artigos 924, inciso II e 925 

ambos do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários.

Em seguida, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações 

necessárias.

Translade-se cópia da sentença aos processos, em apenso (Cód. 50131 

e 17381).

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 48908 Nr: 1130-33.2015.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maleval Alves de Resende, Darlene Alves de 

Resende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dianary Carvalho Borges - 

OAB:MT 6445A

 Intime-se a parte exequente para que, no prazo de quinze dias, junte aos 

autos, cálculo atualizado do débito.

Em seguida, tornem os autos conclusos para análise de pedido de 

penhora de numerário.

 Intime-se por Dje. Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 49250 Nr: 1368-52.2015.811.0029

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Severino José Cottica

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:16.691-A/MT

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE as pretensões formuladas pelos 

embargantes na petição inicial com esteio no artigo 914 e seguintes do 

Código de Processo Civil. Em sintonia com o princípio da causalidade, 

CONDENO o embargante ao pagamento das custas e despesas 

processuais, devendo estas ser adimplidas com base no proveito 

econômico descrito nestes embargos à execução que coincide com o 

montante descrito no valor da causa do processo executivo em apenso. 

No mesmo sentido, no que tange aos honorários advocatícios, com 

supedâneo no art. 85, §2º do Código de Processo Civil, CONDENO o 

embargante ao pagamento desta verba equivalente a 10 % (dez por 

cento) sobre o valor atualizado atribuído à causa no processo de 

execução, tendo em vista o proveito econômico esperado nestes autos, 

que seria a extinção da referida demanda que se encontra em apenso. Por 

derradeiro, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.Traslade-se cópia 

desta sentença ao processo de execução em apenso n. 

520-46.2007.811.0029 (Código n° 14797).Transitada em julgado, sendo 

tomadas todas as providências, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.INTIMEM-SE por Dje. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 49251 Nr: 1369-37.2015.811.0029

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agrícola Lopes Faria

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI 

ARAXINGU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME LEITE RODRIGUES - 

OAB:20724-O/MT, Lúcia Helena Rodrigues da Silva Bensi - 

OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809, DANIEL VICTOR FARIAS CASTRO - OAB:OAB/MT 17.609, 

JOSÉ HENRIQUE DA SILVA VIGO - OAB:OAB/MS 11.751, LEONNARDO 

AUGUSTO DE SOUZA FURTADO DE MENDONÇA - OAB:14833/O, 

VANESSA ROCHA DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MG 18714/B

 Assim sendo, ante a falta de elementos que demonstrem a impossibilidade 

do pagamento das custas em parcela única, INDEFIRO o pedido 

parcelamento de fls. 154/156, com fulcro no art. 98, §6º do CPC.Intime-se 

a parte embargante para, no prazo de quinze dias, juntar o comprovante 

de pagamento das custas processuais (fl. 145).Não ocorrendo o 

adimplemento, nos termos do item 2.28.2 da Consolidação das Normas da 

Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGCJ/MT, 

acrescido pelo Provimento n.º 40/2014-CGJ, determino à Sra. Gestora 

Judiciária que encaminhe ao Departamento de Controle e Arrecadação - 

DCA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, através de ofício, 

os documentos constantes na referida normativa.Anote-se a pendência 

das custas na margem da distribuição, nos termos do item 2.14.11 da 

CNGCJ/MT.Em seguida, arquive-se definitivamente, com as baixas 

necessárias.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 50131 Nr: 1820-62.2015.811.0029

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neusa Geraldi Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Eduardo Prieto Peres 

Galdino - OAB:Mat. 2139360

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT

 Trata-se de embargos à execução em que o INSS move em face de 

Neusa Geraldi Ferreira, já qualificados nos autos.

Em sentença de fl. 40, houve o julgamento procedente dos embargos, 

mediante a homologação de cálculo apresentado pela autarquia. Ademais, 

fora determinada o pagamento de parcelas atrasadas mediante RPV.

Em processo de execução apenso, fora informada a satisfação da 

obrigação previdenciária (Cód. 47535 – fls. 65/66).

É o relatório. Decido.

 Por considerar a satisfação da obrigação previdenciária, o qual enseja a 

extinção da obrigação, objeto demanda, vislumbro inexistir interesse 

processual nos presentes embargos.

 Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito.

Sem custas e honorários.

 Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, com as anotações e baixas 

necessárias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 50632 Nr: 2553-28.2015.811.0029

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANINE DEBORA NOGUEIRA SCHMIDT, Vanúzia 

Nogueira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Guilherme Augusto Brescovici 

Milagres - OAB:13047/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Verifica-se pelos documentos juntados às fls. 33/34 que o devedor 

procedeu ao depósito da dívida ora exigida.

Forte nas razões acima, diante do adimplemento da dívida, JULGO 

EXTINTA a obrigação, com fundamento nos artigos 924, inciso II e 925 

ambos do Código de Processo Civil.

Assim sendo, DETERMINO a expedição de alvará em favor da exequente.

Sem custas e honorários.

 Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 51145 Nr: 2333-30.2015.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL DI RESENDE, TIAGO DI RESENDE, 

Maleval Alves de Resende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dianary Carvalho Borges - 

OAB:MT 6445A

 Ante o teor da decisão monocrática havida em segundo grau (fls. 

315/320), cientifiquem-se as partes para que se manifestem, no prazo 

legal.

Inexistindo pedidos a serem analisado, certifique-se a secretaria.

Intime-se por Dje. Arquive-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 51220 Nr: 2365-35.2015.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AM, EAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJAT, JTDS, SDOT, SAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Veridiana Heloisa dos 

Santos - OAB:142156

 Ante a ausência injustificada à audiência conciliatória (fl. 102), CONDENO 

as partes, ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor da 
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causa, conforme previsão do art. 334, §8º do CPC.

 No que concerne ao pedido de prova pericial, vislumbra-se prescindível a 

exumação cadavérica para realização de exame de DNA, porquanto há 

descente do falecido que, inclusive, figura no polo passivo da demanda.

 Nos termos do julgado havido no Tribunal de Justiça do Distrito Federal 

(Processo n° 0003828-40.2016.8.07.0012), “a exumação de um corpo tem 

caráter excepcional, quando inviável a realização de exame genético com 

parentes vivos ou quanto persiste dúvida razoável acerca da origem 

biológica da pessoa” (TJDF – 7ª Turma Cível, Relatora Leila Arlach, 

publicado em 01.10.2018)

Assim sendo, indefiro o pedido de exumação cadavérica e DETERMINO a 

realização de exame de DNA (Ácido Desoxirribonucleico) entre as partes 

Emilly Aparecida Manhabosco e Sarah Alves Teixeira.

O material genético deverá ser colhido pela servidora deste juízo 

capacitada, o qual será encaminhado a um laboratório credenciado junto 

ao Instituto de Perícias Científicas – IPC.

Em que pese a gratuidade da justiça em que tramita a presente ação, 

cumpre-nos informar que o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

não possui convênio com qualquer laboratório clínico, para possibilitar aos 

interessados a realização do exame de forma gratuita. Desta forma, o 

exame a ser realizado no laboratório credenciado ficará a cargo dos 

interessados, respeitado os valores contidos na tabela do IPC.

Ante a renúncia de representante legal de fl. 104, proceda-se à secretaria 

à exclusão aos cadastros processuais. Comunique-se a representante 

legal Verediana Heloisa dos Santos, OAB/MG n° 142.176.

Ciência ao Ministério Público. Expeça-se o necessário. Intimem-se por Dje. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 52618 Nr: 3160-41.2015.811.0029

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maleval Alves de Resende, Darlene Alves de Resende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dianary Carvalho Borges - 

OAB:MT 6445A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 Ante o teor do julgado havido em segundo grau (fls. 168/173), 

cientifiquem-se as partes.

Em caso de inércia, certifique-se a secretaria.

Por fim, inexistindo pedido a ser analisado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 53073 Nr: 167-88.2016.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO DI RESENDE, Maleval Alves de 

Resende, Darlene Alves de Resende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22.819/PR, Gustavo R. Góes - OAB:56.918 OAB/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da decisão inicial, determino a penhora de tantos bens 

quantos bastem para a quitação da dívida.

Por ocasião da constrição patrimonial referenciada deverá o oficial de 

justiça proceder também à avaliação dos bens penhorados, lavrando-se o 

respectivo auto e de tais atos, intimando, na mesma oportunidade, os 

executados, consoante o disposto no artigo 829, §1º, do CPC e para os 

fins do artigo 915, do mesmo diploma legal.

Após, intime-se o credor da aludida penhora.

Caso os executados não sejam encontrados, arrestem tantos bens 

quantos bastem para a garantia da dívida (artigo 830 do CPC).

Defiro ao senhor oficial de justiça, a prerrogativa do § 1° do artigo 212, do 

Código de Processo Civil, devendo este agir com as demais cautelas 

legais.

Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 53827 Nr: 570-57.2016.811.0029

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL DI RESENDE, TIAGO DI RESENDE, Maleval Alves 

de Resende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI 

ARAXINGU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dianary Carvalho Borges - 

OAB:MT 6445A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 Forte nos fundamentos acima despendidos JULGO IMPROCEDENTE as 

pretensões formuladas pelos embargantes na petição inicial com esteio no 

artigo 914 e seguintes do Código de Processo Civil. Em sintonia com o 

princípio da causalidade, CONDENO os embargantes ao pagamento das 

custas e despesas processuais, devendo estas ser adimplidas com base 

no proveito econômico descrito nestes embargos à execução que 

coincide com o montante descrito no valor da causa do processo 

executivo em apenso. No mesmo sentido, no que tange aos honorários 

advocatícios, com supedâneo no art. 85, §2º do Código de Processo Civil, 

CONDENO os embargantes ao pagamento desta verba equivalente a 10 % 

(dez por cento) sobre o valor atualizado atribuído à causa no processo de 

execução, tendo em vista o proveito econômico esperado nestes autos, 

que seria a extinção da referida demanda que se encontra em apenso. Por 

derradeiro, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.Traslade-se cópia 

desta sentença ao processo de execução em apenso n. 

2333-30.2015.811.0029 (Código n° 51145).Transitada em julgado, sendo 

tomadas todas as providências, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 54681 Nr: 1099-76.2016.811.0029

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRAUDI DALICE BECKER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lutielen Medianeira Feltrin 

Paniz - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT

 Trata-se de cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de 

pagar quantia certa pela Fazenda Pública (art. 534 e seguintes do CPC).

Anote-se nos autos e cadastre-se nos sistemas informatizados.

Intime-se a executada, na pessoa do seu representante legal, para efetuar 

o pagamento do débito, ou para querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e 

nos próprios autos, impugnar a presente execução, nos termos do artigo 

535 do NCPC.

Saliento que na execução não embargada, não caberá condenação em 

honorários advocatícios, a par do que dispõe o art. 1º-D da lei n° 9.494/97.

Certifique-se a secretaria quanto à tempestividade das manifestações.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 56522 Nr: 2207-43.2016.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jociara Brandini, Amelia Rosa M Brandini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lúcia Helena Rodrigues da 

Silva Bensi - OAB:4456/MT

 INDEFIRO o pedido de fl. 48, porquanto a parte exequente demonstrou 

interesse no prosseguimento do feito, antes mesmo da intimação pessoal 

prevista no art. 485, §1º do CPC, processual.

INDEFIRO o pedido de expedição de ofício à Receita Federal do Brasil para 

obter as 3 (três) últimas declarações de imposto de renda do executado 

(fl. 52), porquanto a quebra do sigilo fiscal somente é admitida em casos 

excepcionais, que não foram demonstrados pelo exequente no caso em 

destaque.
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INTIME-SE o exequente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 

o cálculo atualizado do débito para análise de pedido de penhora de 

numerário (fl. 49), sob pena de arquivamento.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 56961 Nr: 2437-85.2016.811.0029

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRICOLA ALVORADA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CILVANO DAGNESE, Dorvalino Dagnese, 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU, Nilce Goldoni Dagnese

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GARCEZ TOLEDO PIZZA - 

OAB:OAB/MT 8.675, JOHNAN AMARAL TOLEDO - OAB:9206/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camila Alexandra Ubialli 

Staniszwski - OAB:13401/MT, CLEBER COSTA GONÇALVES DOS 

SANTOS - OAB:OAB/SP 315.700, Sergio Henrique Staniszewski - 

OAB:12972-A/MT

 Ante o teor do julgado em segundo grau (fls. 340/344), cientifiquem-se as 

partes para que se manifestem, no prazo de quinze dias.

Em caso de inércia, certifique-se a secretaria.

Intimem-se por Dje. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 59294 Nr: 594-51.2017.811.0029

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jociara Brandini, Amelia Rosa M Brandini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lúcia Helena Rodrigues da 

Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002

 Determino o desapensamento dos autos e posterior remessa à segunda 

instância para o julgamento do recurso apresentado à fl. 113 e seguintes.

Com o retorno dos autos, intimem-se as partes para que se manifestem no 

prosseguimento do feito. No entanto, inexistindo pedidos e certificado o 

trânsito em julgado da decisão meritória, remetam-se os autos ao arquivo, 

com as baixas e anotações de estilo.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 69607 Nr: 3411-54.2018.811.0029

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TIAGO DI RESENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dianary Carvalho Borges - 

OAB:MT 6445A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22.819/PR, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842/A, Gustavo R. 

Góes - OAB:56.918 OAB/PR, LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES - 

OAB:18.032-A/MT

 Trata-se de embargos à execução em que fora deferido o pedido de 

parcelamento das custas processuais.

 A parte embargante apresentou planilha de atualização de custas iniciais 

às fls. 127/132.

É o relatório. Decido.

Conforme previsão do STJ, na ação de embargos à execução, o valor 

atribuído à causa deve ser equivalente ao valor atribuído ao processo 

executivo, quando se busca a própria extinção da execução, como é o 

caso.

Porquanto observados os valores atribuídos à execução, acolho a 

atualização das custas judiciais e, por conseguinte, HOMOLOGO a planilha 

de fls. 128/131.

DETERMINO a remessa dos autos ao cartório distribuidor para alteração do 

valor da causa.

PROCEDA-SE ao parcelamento das custas processuais, em seis vezes, 

conforme decisão de fl. 122.

 Em seguida, tornem os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55088 Nr: 1303-23.2016.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRICOLA ALVORADA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CILVANO DAGNESE, RAIANE MAIA SILVA 

DAGNESE, Dorvalino Dagnese, Nilce Goldoni Dagnese

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GARCEZ TOLEDO PIZZA - 

OAB:OAB/MT 8.675, JOHNAN AMARAL TOLEDO - OAB:OAB/MT 9.206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEBER COSTA GONÇALVES 

DOS SANTOS - OAB:OAB/SP 315.700

 Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 056/2007-CGJ, e 

conforme determinação da r. decisão retro, designo a audiência de 

Conciliação/Mediação para o dia 01/04/2020, às 12h30min ( MT), que será 

realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - 

CEJUSC desta Comarca, sito no endereço: Rua Miraguaí, nº 601, Jardim 

Tropical, Canarana -MT.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000560-25.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MARTIELI SIEBEN COLOMBO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO STRAPASSON OAB - MT10608/O (ADVOGADO(A))

FABIO ROBERTO UCKER OAB - MT0013315A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO IVO ZAMBO OAB - SP259350 (ADVOGADO(A))

RICARDO ANDRE ZAMBO OAB - SP138476 (ADVOGADO(A))

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - SP131600-A 

(ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar o Polo Ativo e 

Passivo, para no prazo de 10 (dez) dias, manifestar nos autos, 

requerendo o que de direito, tendo em vista o seu retorno da Instância 

Superior. Canarana-MT, 13 de março de 2020. Jefferson de Souza 

Analista Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001358-49.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

CELEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA ROBERTA ROCKENBACH PADILHA OAB - MT0018109A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS CAPRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA SENTENÇA Processo: 

1001358-49.2019.8.11.0029. REQUERENTE: CELEIRO MATERIAIS PARA 

CONSTRUCAO LTDA - ME REQUERIDO: ELIAS CAPRA Vistos etc., 

Dispensado o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. No presente caso, observa-se no ID. 29215835 que a 

audiência de conciliação restou frutífera. Certo é que se mostra lícito às 

partes buscarem a finalização de demandas mediante concessões 

mútuas, inclusive, dispensando o magistrado de julgar as diversas 

questões postas nos autos, cabendo verificar apenas e tão somente a 

satisfação dos requisitos formais do negócio jurídico, homologando a 

manifestação da vontade apresentada pelas partes. No caso, vislumbro 

que as partes são capazes e nada obsta a homologação da transação 

celebrada nos autos. Assim, outro caminho não há senão a homologação 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069616/3/2020 Página 332 de 799



do acordo pactuado nos autos. Ante o exposto, homologo por sentença, 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada 

entre as partes, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, 

III, “b”, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, ao arquivo. À submissão do Juiz de Direito para 

fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Cátia Andreatta Juíza 

Leiga Vistos. Homologo a sentença derradeira da Juíza Leiga, com 

fundamento no artigo 40 da Lei n. 9.099/95, para que surta seus efeitos 

legais. Publicação e intimação em sistema. Canarana, 18 de fevereiro 

2020. Conrado Machado Simão Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010269-33.2016.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

F F DOS SANTOS FEITOSA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELDER CRISTIAN RODRIGUES OAB - MT0019993A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEMAR SCHONHOLZER (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DECISÃO Processo: 

8010269-33.2016.8.11.0029. REQUERENTE: F F DOS SANTOS FEITOSA & 

CIA LTDA - ME REQUERIDO: VALDEMAR SCHONHOLZER Vistos etc. O 

artigo 866, do Código de Processo Civil possibilita a penhora sobre parte 

do faturamento de empresa devedora e só é admitida se preenchidos os 

seguintes requisitos: empresa não tiver outros bens penhoráveis ou se, 

tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o 

crédito executado. No caso dos autos, verifica-se o atendimento dos 

requisitos acima explicitados, motivo pelo qual DETERMINO a penhora de 

5% (cinco por cento) do faturamento bruto mensal da empresa executada. 

Nos termos do art. 866, §º2°, CPC, NOMEIO como 

administrador-depositário o representante da executada, Valdemar 

Schonholzer, o qual deverá submeter à aprovação judicial a forma de sua 

atuação e prestar contas até o quinto dia útil do mês, entregando em juízo 

as quantias recebidas (com a devida guia de recolhimento) e os 

respectivos balancetes mensais, a fim de serem imputadas no pagamento 

da dívida. Assim, deverá o Oficial de Justiça dirigir-se até a empresa 

executada, cujo endereço está informado nos autos, e efetuar a penhora 

de 5% (cinco por cento) de seu faturamento mensal, até que seja 

garantido integralmente o crédito exequendo. Expeça-se o necessário. 

Intime-se. Cumpra-se. Canarana, 03 de dezembro de 2019. Arthur Moreira 

Pedreira de Albuquerque Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001282-25.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL MANINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA ANGELICA PICCININI OAB - RS73087 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS CAPRA (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar o Polo Ativo, 

para retirar a Certidão expedida, em cumprimento ao r. Despacho (ID 

27948992). Canarana-MT, 13 de março de 2020. Jefferson de Souza 

Analista Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000025-96.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BORGES BARBOSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR OCCHI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI OAB - MT0004456A 

(ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da legislação vigente, e 

em cumprimento ao r. despacho retro, intimo o Polo Passivo, por intermédio 

de sua advogada, para comparecerem a audiência para tentativa de 

conciliação designada para o dia 26/03/2020, às 15h10min (MT). 

Canarana-MT, 13 de março de 2020. Janete Méri Teresinha Wesolowski 

Rodrigues Couto Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001074-41.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

E.P. DE MORAIS SUPERMERCADO - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELLIPE DE ALMEIDA OAB - MT24591/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDINEIA ROSSI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA SENTENÇA Processo: 

1001074-41.2019.8.11.0029. REQUERENTE: E.P. DE MORAIS 

SUPERMERCADO - EPP REQUERIDO: EDINEIA ROSSI Visto. Dispensado o 

relatório em face do art. 38, da Lei 9099/95. Fundamento e Decido. Tendo 

em vista que as partes transigiram com vistas à solução da demanda 

existente entre elas, sendo disponíveis os direitos disputados, homologo, 

por sentença, dando à lide resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, 

“b” do Novo Código de Processo Civil, o acordo entabulado para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos nos presentes autos. Fica 

constituído, para todos os fins, o título executivo judicial. Sem despesas 

processuais e honorários advocatícios, na forma dos artigos 54 e 55 da 

Lei nº. 9.099/1995. Após o trânsito em julgado, certifique-se, dê-se baixa e 

arquivem-se os autos. À submissão do Juiz de Direito para fins do 

disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Cátia Andreatta Juíza Leiga 

Vistos. Homologo a sentença derradeira da Juíza Leiga, com fundamento 

no artigo 40 da Lei n. 9.099/95, para que surta seus efeitos legais. 

Publicação e intimação em sistema. Canarana, 07 de dezembro de 2019. 

Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000026-81.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA ROBERTA ROCKENBACH PADILHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA ROBERTA ROCKENBACH PADILHA OAB - MT0018109A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DESPACHO Processo: 

1000026-81.2018.8.11.0029. EXEQUENTE: CAMILA ROBERTA 

ROCKENBACH PADILHA EXECUTADO: GOVERNO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, CERTIFIQUE-SE/AGUARDE-SE eventual decurso de 

prazo para pagamento do RPV, bem como a inexistência de comprovantes 

de pagamentos ou pagamentos existentes no sistema SISCON, após 

conclusos para sequestro. CANARANA, 10 de março de 2020. CONRADO 

MACHADO SIMÃO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001136-81.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTON & CIA. LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELLIPE DE ALMEIDA OAB - MT24591/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEIVA TEREZINHA DO CARMO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO ROGERIO PARIS OAB - MT0007526A (ADVOGADO(A))

WISAMARA OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT20060/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DESPACHO Processo: 

1001136-81.2019.8.11.0029. REQUERENTE: ALBERTON & CIA. LTDA - ME 

REQUERIDO: NEIVA TEREZINHA DO CARMO Vistos, etc. 1- Altere-se a 

classe para cumprimento de sentença. 2- Intime-se o devedor, por meio de 

seu advogado ou, não havendo, pessoalmente, para pagamento do valor 

apurado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de pagamento de multa 

de 10% sobre o total da execução, e prosseguimento, com penhora e 

avaliação, seguindo-se os atos de expropriação, tudo na forma do artigo 

523 do Código de Processo Civil. Não são devidos honorários advocatícios 
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sucumbenciais da fase de cumprimento de sentença (art. 523, §1º, 

segunda parte, do Código de Processo Civil), consoante Enunciado 97 do 

FONAJE. Fica o devedor ciente de que SOMENTE APÓS A GARANTIA DO 

JUÍZO, por meio de depósito judicial ou penhora de bens equivalentes à 

integralidade do valor devido, é que poderá oferecer embargos, na forma 

do art. 52, IX, da Lei 9.099/95 (Enunciados 117 e 142 do FONAJE). Fica o 

exequente ciente de que em razão do princípio da celeridade, somente 

será deferida uma consulta a cada sistema informatizado (BACENJUD, 

RENAJUD, INFOJUD), e em caso de não serem encontrados bens para 

penhora, o feito será extinto na forma do art. 53, §4º, da Lei 9.099/95. 3- 

Caso a demanda tenha valor de até 20 (vinte) salários mínimos, não há 

obrigatoriedade de acompanhamento por advogado e, portanto, não 

haverá nomeação de advogado dativo por este juízo. 4- Expeça-se o 

necessário. CANARANA, 10 de março de 2020. CONRADO MACHADO 

SIMÃO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010109-71.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

AURELIO CARDOSO DE REZENDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AURELIO CARDOSO DE REZENDE OAB - MT0017604S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DESPACHO Processo: 

8010109-71.2017.8.11.0029. EXEQUENTE: AURELIO CARDOSO DE 

REZENDE EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, CERTIFIQUE 

a secretária eventual decurso do prazo para a juntada de comprovante de 

pagamento do RPV emitido, bem como ausência de depósito no sistema 

SISCON, conforme relatado em ID 29456028, após conclusos para a 

realização do sequestro. CANARANA, 10 de março de 2020. CONRADO 

MACHADO SIMÃO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000046-72.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON ROCHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON ROCHA OAB - MT0003669S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA SENTENÇA Processo: 

1000046-72.2018.8.11.0029. EXEQUENTE: EDSON ROCHA EXECUTADO: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. DA HOMOLOGAÇÃO DA 

TRANSAÇÃO CELEBRADA ENTRE AS PARTES A sentença dispensa 

relatório, consoante disposição do artigo 38, da Lei n. 9.099/95. 

Considerando a concordância da Fazenda Pública quanto ao direito 

discutido nos autos, em razão de sua manifestação expressa ou do 

decurso de prazo sem manifestação, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para 

que possa produzir seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada 

entre as partes e, via de consequência, julgo extinto o processo, com 

resolução de mérito, com fundamento no art. 487, III, b, do Código de 

Processo Civil. P.R.I. Com fundamento no art. 914 e 915 da CNGC, dou 

como transitada em julgado a sentença nesta data, desnecessária a 

intimação das partes. DOS CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO O 

cálculo de liquidação do débito será realizado pelo Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, nos termos do 

art. 3º do Provimento nº 11/2017-CM. Os consectários legais de mora 

deverão seguir o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 

870.947, vez que os embargos de declaração outrora interpostos já foram 

julgados e não há mais suspensão nacional decorrente daquele feito. 

Realizados os cálculos, expeça-se o Ofício Requisitório (RPV) ou 

precatório, conforme o valor da execução, ressalvada a possibilidade de o 

exequente renunciar ao montante que exceder o limite legal da RPV. O 

Ofício Requisitório deverá ser expedido de acordo com o modelo 

constante do Anexo I do Provimento 11/2017-CM, acompanhado de cópia 

dos documentos previstos no §1º do art. 4º do referido Provimento, e 

deverá ser encaminhado ao órgão responsável pela representação 

jurídica do ente federativo devedor, via postal com aviso de recebimento 

(se os autos forem físicos), ou via intimação no sistema PJE (se os autos 

forem eletrônicos). Tão logo seja comprovado o depósito judicial, a 

Secretaria deverá requerer a vinculação aos autos e fazer conclusão 

para sentença de extinção pelo cumprimento da obrigação. Decorrido o 

prazo de 02 (dois) meses (art. 535, §3º, II, do Código de Processo Civil), 

contados do recebimento do Ofício Requisitório, sem que seja juntado 

comprovante de pagamento nos autos, deverá a Secretaria certificar o 

ocorrido, na forma do art. 5º, §5º, do Provimento 11/2017-CM. Em seguida, 

deverá encaminhar ao Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência 

do Tribunal de Justiça, via Malote Digital, cópia do cálculo de liquidação e 

da certidão supramencionada, para apuração da mora, na forma do art. 

5º, §6º, do Provimento 11/2017-CM. Com a juntada do cálculo da mora, 

conclusos para realização de sequestro do valor líquido atualizado. 

CANARANA, 6 de março de 2020. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001220-82.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE GUSTAVO WINTER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA ROBERTA ROCKENBACH PADILHA OAB - MT0018109A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA SENTENÇA Processo: 

1001220-82.2019.8.11.0029. EXEQUENTE: JORGE GUSTAVO WINTER 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. DA 

HOMOLOGAÇÃO DA TRANSAÇÃO CELEBRADA ENTRE AS PARTES A 

sentença dispensa relatório, consoante disposição do artigo 38, da Lei n. 

9.099/95. Considerando a concordância da Fazenda Pública quanto ao 

direito discutido nos autos, em razão de sua manifestação expressa ou do 

decurso de prazo sem manifestação, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para 

que possa produzir seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada 

entre as partes e, via de consequência, julgo extinto o processo, com 

resolução de mérito, com fundamento no art. 487, III, b, do Código de 

Processo Civil. P.R.I. Com fundamento no art. 914 e 915 da CNGC, dou 

como transitada em julgado a sentença nesta data, desnecessária a 

intimação das partes. Expeça-se o Ofício Requisitório (RPV) ou precatório, 

conforme o valor da execução, ressalvada a possibilidade de o exequente 

renunciar ao montante que exceder o limite legal da RPV. O Ofício 

Requisitório deverá ser expedido de acordo com o modelo constante do 

Anexo I do Provimento 11/2017-CM, acompanhado de cópia dos 

documentos previstos no §1º do art. 4º do referido Provimento, e deverá 

ser encaminhado ao órgão responsável pela representação jurídica do 

ente federativo devedor, via postal com aviso de recebimento (se os autos 

forem físicos), ou via intimação no sistema PJE (se os autos forem 

eletrônicos). Tão logo seja comprovado o depósito judicial, a Secretaria 

deverá requerer a vinculação aos autos e fazer conclusão para sentença 

de extinção pelo cumprimento da obrigação. Decorrido o prazo de 02 

(dois) meses (art. 535, §3º, II, do Código de Processo Civil), contados do 

recebimento do Ofício Requisitório, sem que seja juntado comprovante de 

pagamento nos autos, deverá a Secretaria certificar o ocorrido, na forma 

do art. 5º, §5º, do Provimento 11/2017-CM. Em seguida, deverá 

encaminhar ao Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça, via Malote Digital, cópia do cálculo de liquidação e da 

certidão supramencionada, para apuração da mora, na forma do art. 5º, 

§6º, do Provimento 11/2017-CM. Com a juntada do cálculo da mora, 

conclusos para realização de sequestro do valor líquido atualizado. 

CANARANA, 6 de março de 2020. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001216-45.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE GUSTAVO WINTER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA ROBERTA ROCKENBACH PADILHA OAB - MT0018109A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA SENTENÇA Processo: 

1001216-45.2019.8.11.0029. EXEQUENTE: JORGE GUSTAVO WINTER 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. DA 

HOMOLOGAÇÃO DA TRANSAÇÃO CELEBRADA ENTRE AS PARTES A 

sentença dispensa relatório, consoante disposição do artigo 38, da Lei n. 

9.099/95. Considerando a concordância da Fazenda Pública quanto ao 

direito discutido nos autos, em razão de sua manifestação expressa ou do 

decurso de prazo sem manifestação, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para 

que possa produzir seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada 

entre as partes e, via de consequência, julgo extinto o processo, com 

resolução de mérito, com fundamento no art. 487, III, b, do Código de 

Processo Civil. P.R.I. Com fundamento no art. 914 e 915 da CNGC, dou 

como transitada em julgado a sentença nesta data, desnecessária a 

intimação das partes. Expeça-se o Ofício Requisitório (RPV) ou precatório, 

conforme o valor da execução, ressalvada a possibilidade de o exequente 

renunciar ao montante que exceder o limite legal da RPV. O Ofício 

Requisitório deverá ser expedido de acordo com o modelo constante do 

Anexo I do Provimento 11/2017-CM, acompanhado de cópia dos 

documentos previstos no §1º do art. 4º do referido Provimento, e deverá 

ser encaminhado ao órgão responsável pela representação jurídica do 

ente federativo devedor, via postal com aviso de recebimento (se os autos 

forem físicos), ou via intimação no sistema PJE (se os autos forem 

eletrônicos). Tão logo seja comprovado o depósito judicial, a Secretaria 

deverá requerer a vinculação aos autos e fazer conclusão para sentença 

de extinção pelo cumprimento da obrigação. Decorrido o prazo de 02 

(dois) meses (art. 535, §3º, II, do Código de Processo Civil), contados do 

recebimento do Ofício Requisitório, sem que seja juntado comprovante de 

pagamento nos autos, deverá a Secretaria certificar o ocorrido, na forma 

do art. 5º, §5º, do Provimento 11/2017-CM. Em seguida, deverá 

encaminhar ao Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça, via Malote Digital, cópia do cálculo de liquidação e da 

certidão supramencionada, para apuração da mora, na forma do art. 5º, 

§6º, do Provimento 11/2017-CM. Com a juntada do cálculo da mora, 

conclusos para realização de sequestro do valor líquido atualizado. 

CANARANA, 6 de março de 2020. CONRADO MACHDO SIMÃO Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001010-31.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

OTAIR NONATO DO VALE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELLIPE DE ALMEIDA OAB - MT24591/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (REQUERIDO)

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

BANCO INTERMEDIUM SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR7295-O (ADVOGADO(A))

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DESPACHO Processo: 

1001010-31.2019.8.11.0029. REQUERENTE: OTAIR NONATO DO VALE 

REQUERIDO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO, COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU, BANCO 

INTERMEDIUM SA Vistos, etc. Defiro à parte recorrente os benefícios da 

justiça gratuita. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo, por não 

vislumbrar dano irreparável à parte recorrente (art. 43 da Lei 9.099/95 e 

Enunciado 166 do FONAJE). Intime-se a parte recorrida para apresentar 

contrarrazões, no prazo de 10(dez) dias corridos. Apresentadas as 

contrarrazões ou decorrido o prazo sem manifestação, remetam-se os 

autos à Eg. Turma Recursal, com as homenagens e cautelas de estilo. 

CANARANA, 3 de março de 2020. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) 

de Direito

Comarca de Chapada dos Guimarães

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000591-60.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

A. G. S. L. (REQUERENTE)

HILDA DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

G. S. L. (REQUERENTE)

G. S. L. (REQUERENTE)

GABRIELA SILVA LEMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, intimo a parte autora acerca da expedição do 

alvará de levantamento, Id. 30112915 dos autos, para as providências de 

praxe, devendo requerer o que entender de direito, no prazo de 05 dias, 

sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000913-80.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594-O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR LIMA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

JANE CLAYDE NOBRE CAVALCANTE (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

C H A P A D A  D O S  G U I M A R Ã E S  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1000913-80.2018.8.11.0024. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO 

EXECUTADO: JANE CLAYDE NOBRE CAVALCANTE, LUCIMAR LIMA DE 

OLIVEIRA Vistos, etc. Indefiro o pedido de busca de endereço, uma vez 

que não resta comprovado nos autos o esgotamento das tentativas de 

obter informações sobre o endereço da parte requerida. Neste contexto, 

convém frisar que não cabe ao Magistrado adotar tais providências, já que 

é atribuição da parte diligenciar no sentido de tentar localizar o endereço 

da parte demandada. Neste sentido é o art. 476 da CNGC: “Art. 476. As 

requisições de informações à Receita Federal para apuração de endereço 

ou situação econômico-financeira da parte só serão deferidas pelo Juiz 

quando o requerente justificar que esgotou todos os meios possíveis para 

obtê-las ou e quando determinada ex officio pelo magistrado, que deverá 

sucintamente justificar a requisição.” Destarte, deverá a autora, no prazo 

de 15 (quinze) dias, acostar ao feito o endereço atualizado da parte 

requerida, sob pena de extinção. Decorrido o prazo sem manifestação, 

intime-se a parte, pessoalmente, para que supra a omissão no prazo de 5 

(cinco) dias (art. 485, §1º, CPC). Escoado o prazo mencionado no 

parágrafo anterior, com ou sem resposta, tragam os autos conclusos. Nos 

dois casos o silêncio deverá ser certificado. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Chapada dos Guimarães/MT, 4 de março de 2020. Leonísio 

Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000925-94.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ROSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

2 SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1000925-94.2018.8.11.0024. REQUERENTE: MARCELO ROSA DA SILVA 

REQUERIDO: 2 SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL Vistos, etc. Analisando 

detidamente a inicial, não é possível concluir qual documento pretende o 

autor ser retificado, uma vez que há duas certidões de nascimento (com 

nomes diferentes) apresentadas com a exordial (fls. 11/12), não se 

sabendo afirmar sequer se pertencem às mesmas pessoas. O que, é 

certo, torna a inicial inepta, já que não é possível sequer concluir a 

narrativa dos fatos de maneira a possibilitar o julgamento de mérito do 

pedido. Dessa maneira, intime-se a parte autora para que esclareça de 

modo pormenorizado: a) indicando os supostos equívocos do assento de 

nascimento, inclusive indicado qual pretende a retificação e b) apontando, 

ponto a ponto, qual(is) seria(m) os dados a serem reitificados. Esclareço 

que o não atendimento das determinações anteriores, ensejará a extinção 

do feito. Cumprida a determinação anterior, dê-se vistas ao Ministério 

Público. Cumpra-se. Chapada dos Guimarães/MT, 5 de março de 2020. 

Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000363-85.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Diego Reis Carmona OAB - MT20889/O-O (ADVOGADO(A))

ELINEI BENEDITA DE SIQUEIRA DA SILVA OAB - 304.823.721-68 

(PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO REZENDE DE SOUZA - ME (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo : 

1000363-85.2018.8.11.0024. AUTOR(A): PAULO CESAR RAMOS 

PROCURADOR: ELINEI BENEDITA DE SIQUEIRA DA SILVA REU: SERGIO 

REZENDE DE SOUZA - ME Vistos, etc. Trata-se de ação ordinária ajuizada 

por PAULO CÉZAR RAMOS em desfavor do SÉRGIO REZENDE IMÓVEIS e 

SÉRGIO REZENDE DE SOUZA, pelos motivos declinados na inicial. Em 

petição de fl. 80, a parte autora postulou a desistência da demanda. Após, 

vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. Analisando os autos, 

observa-se que a parte requerida não apresentou contestação, o que 

dispensa a necessidade de aquiescência quanto ao pedido de desistência 

formulado pela parte autora (art. 485, §4°, Código de Processo Civil). 

DISPOSITIVO Diante do exposto, homologo a desistência da presente ação 

para os fins do artigo com fundamento no art. 200, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil. Por conseguinte, julgo extinto sem resolução do 

mérito o presente processo, o que faço com fulcro no art. 485, VIII, do 

Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas e despesas processuais, ficando referidas responsabilidades com 

exigência suspensa em face da gratuidade de justiça deferida (art. 98, §3° 

do CPC). Sem honorários, uma vez que não houve sequer citação. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Chapada dos 

Guimarães/MT, 5 de março de 2020. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000411-44.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEI CAVALCANTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLOVIS JOSE DE SIQUEIRA NETO OAB - MT23031-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOSCO ALVES DOS SANTOS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo : 

1000411-44.2018.8.11.0024. AUTOR(A): VALDEI CAVALCANTI REU: 

BOSCO ALVES DOS SANTOS Vistos, etc. Trata-se de ação de ação de 

rescisão contratual ajuizada por VALDEI CAVALCANTI em desfavor de 

BOSCO ALVES DOS SANTOS, pelos motivos narrados na inicial. Em 

21.3.2019, foi indeferido o pedido de justiça gratuita, em razão de não ter a 

autora comprovado os requisitos para seu deferimento, bem como 

determinado o pagamento do valor das custas processuais. 

Posteriormente, na data de 18.6.2019, requereu a parte autora fosse 

prorrogado o prazo para apresentação do comprovante de pagamento 

das custas. . Após, vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. 

Analisando os autos, infere-se que a parte autora não atendeu 

integralmente a determinação de emenda, mais especificamente no tocante 

ao recolhimento dos valores referentes às custas processuais, o que 

impõe o cancelamento da inicial, nos termos do art. 290 do CPC, com a 

consequente extinção do processo, consoante art. 485, I, do CPC. Há que 

se ressaltar que, conquanto tenha pedido prazo para tanto, aguarda-se o 

pagamento das custas processuais, desde a data de 21.3.2019, sendo 

que não cuidou de apresentar neste interregno de tempo o comprovante 

do pagamento. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro nos artigos 

290, 321, parágrafo único, e 330, IV do CPC, indefiro a petição inicial e, por 

conseguinte, julgo extinto sem resolução do mérito, o presente processo, 

o que faço com fundamento no art. 485, I e III, do CPC. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Transitada em julgado, e cumpridas todas as 

providência acima, arquivem-se os autos, com as anotações de estilo. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Chapada dos Guimarães/MT, 5 de 

março de 2020. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000903-36.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

B. A. D. C. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. L. D. S. (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista a carta de notificação 

extrajudicial Id. 22180823, impulsiono os autos a fim de que seja intimada a 

parte autora/exequente para manifestação, no prazo de 05 dias, 

informando o endereço em que deverá ser realizada a busca e 

apreensão, bem como ratificando o endereço do requerido.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000289-60.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL TEODORO FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

C H A P A D A  D O S  G U I M A R Ã E S  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1000289-60.2020.8.11.0024. AUTOR(A): JOEL TEODORO FERNANDES 

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, etc. Trata-se de 

ação para concessão de benefício previdenciário ajuizada por JOEL 

TEODORO FERNANDES em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL - INSS. Analisando a inicial, observa-se que a ação foi 

proposta contra o INSS, autarquia federal, todavia, em razão da alteração 

legal acerca da competência delegada, em vigor a partir de 1º de janeiro 

de 2020, este juízo de Chapada dos Guimarães passou a ser 

incompetente para receber demandas previdenciárias da competência 

delegada prevista no art. 109, §3º, da Constituição da República. Neste 

sentido, a Lei n. 13.876/2019, em especial, o artigo 3º, dispõe: “Art. 3º O 

art. 15 da Lei nº 5.010, de 30 de maio de 1966, passa a vigorar com a 

seguinte redação: “Art. 15. Quando a Comarca não for sede de Vara 

Federal, poderão ser processadas e julgadas na Justiça Estadual: III - As 

causas em que forem parte instituição de previdência social e segurado e 

que se referirem a benefícios de natureza pecuniária, quando a Comarca 

de domicílio do segurado estiver localizada a mais de 70 km (setenta 

quilômetros) de Município sede de Vara Federal”. Deste modo, a Comarca 

de Chapada dos Guimarães já foi reconhecida como domínio da jurisdição 

federal neste aspecto, já que dentro do raio de 70 km de distância da sede 

da Justiça Federal, portanto, a competência absoluta para apreciar a 

presente ação é da Justiça Federal de Cuiabá-MT. Dessa forma, incide a 

previsão legal da lei supramencionada, que já entrou em vigor em 

1/01/2020 e, portanto, em razão da competência ser absoluta, esse juízo é 

incompetente para julgar a presente demanda. Logo, é manifesta a 

incompetência deste juízo para processar e julgar a demanda. Nesse 

sentido, tem reconhecido a jurisprudência: “CONFLITO DE COMPETÊNCIA 
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Nº 157.193 - MS (2018/0056194-3) RELATORA : MINISTRA NANCY 

ANDRIGHI SUSCITANTE : JUÍZO FEDERAL DA 1A VARA DE NAVIRAÍ - 

SJ/MS SUSCITADO : JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA CÍVEL DE NOVO 

MUNDO - MS INTERES. : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

INTERES. : LOURENCA MOREIRA ADVOGADOS : LUIZ FERNANDO 

CARDOSO RAMOS - MS014572 JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - 

MS017288 ALEX FERNANDES DA SILVA - MS017429 CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL E ESTADUAL. CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA. COMPETÊNCIA FUNCIONAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DO 

INSS COMPETÊNCIA RATIONE PERSONAE DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. A 

competência funcional prevista nos arts. 512 e 516 do CPC/15 sede lugar 

em face da competência ratione personae prevista no art. 109, I, da CF/88. 

2.Conflito conhecido, declarando-se competente o juízo federal suscitante. 

DECISÃO Cuida-se de conflito negativo de competência entre o JUÍZO 

FEDERAL DA 1A VARA DE NAVIRAÍ - SJ/MS, suscitante, e o JUÍZO DE 

DIREITO DA 2A VARA CÍVEL DE NOVO MUNDO - MS -, suscitado. Ação: 

Embargos à Execução opostos pelo Instituto Nacional de Seguridade 

Social - INSS nos autos de cumprimento de sentença em ação de anulação 

de empréstimo consignado proposta por Lourença Moreira em face de 

ITAU BMG S/A. Manifestação do Juízo suscitado: declinou da competência 

nos termos do art. 109, I, da CF, tendo em vista que o embargante é o 

INSS. Manifestação do Juízo suscitante: suscitou o presente conflito de 

competência sob o fundamento de que o cumprimento de sentença deve 

ser processado perante o Juízo que formou o título executivo judicial. 

Parecer do MPF: da lavra da i. Subprocuradora-Geral da República, Dra. 

Ana Maria Guerrero Guimarães, opinou pelo conhecimento do conflito, de 

modo a se declarar competente o Juízo suscitante. RELATADO O 

PROCESSO, DECIDO. Delimita-se a controvérsia em determinar o juízo 

competente para julgar embargos à execução opostos pelo INSS nos 

autos de cumprimento de sentença que tramita perante a Justiça Estadual. 

Essa Corte já sedimentou o entendimento de que a competência funcional 

sede lugar em face da competência ratione personae prevista no art. 109, 

I, da CF/88. Confira-se os seguintes julgados: "PROCESSUAL CIVIL. 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA. 

COMPETÊNCIA VINCULADA À DA AÇÃO PRINCIPAL. ART. 800 DO CPC. 

CAUSA ENTRE PARTICULARES. AUSÊNCIA DE ENTIDADE FEDERAL NO 

PROCESSO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. ARTIGO 109, I, DA 

CF. 1. A ação cautelar preparatória deve ser ajuizada perante o juiz 

competente para conhecer da ação principal (CPC, art. 800). 2. A 

competência cível da Justiça Federal, estabelecida no art. 109, I, da 

Constituição, define-se pela natureza das pessoas envolvidas no 

processo: será da sua competência a causa em que figurar a União, suas 

autarquias ou empresa pública federal na condição de autora, ré, 

assistente ou opoente (art. 109, I, a). 3. Conflito conhecido para declarar 

competente a Justiça Estadual, a suscitada." (CC 73.614/BA, Rel. Ministro 

TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/06/2007, DJ 

13/08/2007, p. 317) PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA. INGRESSO DA UNIÃO NO POLO ATIVO DA LIDE, COMO 

SUCESSORA DA EXTINTA REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S/A. 

COMPETÊNCIA RATIONAE PERSONAE. ART. 109, I, DA CF/88. 

COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO FEDERAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 

365/STJ. PRECEDENTES. I. Cuida-se de Ação Reivindicatória, inicialmente 

proposta pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo contra Palestra 

Futebol Clube, que teria por objeto terreno estadual, anteriormente 

desapropriado de particular e supostamente esbulhado pelo réu. II. 

Ingressando no feito, como autora, a Ferrovia Paulista S/A - FEPASA, 

incorporada pela extinta RFFSA, que foi sucedida pela União, consoante o 

disposto no art. 2º da Lei 11.483, de 31/05/2007, a competência para 

processar e julgar o feito é da Justiça Federal, a teor do art. 109, I, da 

CF/88. III. No enfrentamento entre a competência funcional, prevista no art. 

575, II, do Código de Processo Civil, e a competência rationae personae, 

consubstanciada no art. 109, I, da Constituição Federal, prevalece a 

estabelecida em sede constitucional, de natureza absoluta. Precedentes 

do STJ. IV. Conforme a jurisprudência, "o ingresso da União no feito, na 

qualidade de sucessora da RFFSA - Rede Ferroviária Federal S/A, 

desloca a competência para a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, 

da, Constituição Federal (súmula 365/STJ). No confronto da competência 

funcional estabelecida pelo art. 575, II, do Código de Processo Civil, que 

determina a competência do juízo prolator da decisão em primeiro grau de 

jurisdição para a execução de seus julgados, e a competência ratione 

personae da Justiça Federal, prevista no art. 109, I, da Constituição 

Federal, deve prevalecer esta última, pois inserida em norma 

hierarquicamente superior"(STJ, EDcl no CC 83.326/SP, Rel. Ministra 

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe de 

04/06/2010). No mesmo sentido: STJ, CC 33.111/RJ, Rel. Ministro SÁLVIO 

DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, SEGUNDA SEÇÃO, DJU de 23/06/2003. V. 

Incide, ainda, na espécie, o enunciado da Súmula 365 do Superior Tribunal 

de Justiça: "A intervenção da União como sucessora da Rede Ferroviária 

Federal S/A (RFFSA) desloca a competência para a Justiça Federal ainda 

que a sentença tenha sido proferida por Juízo estadual". VI. Conflito 

conhecido, para declarar competente o Juízo Federal da 4ª Vara de São 

José do Rio Preto/SP, o suscitante. (CC 129.766/SP, Relatora Ministra 

ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/6/2014, DJe 

20/6/2014.) Assim, existindo ente federal na lide, é da competência da 

Justiça Federal o julgamento dos Embargos à Execução opostos pela 

autarquia federal. Forte nessas razões, CONHEÇO do conflito de 

competência para determinar a competência do JUÍZO FEDERAL DA 1A 

VARA DE NAVIRAÍ - SJ/MS, suscitante. Publique-se. Intime-se. Oficiem-se. 

Brasília, 26 de março de 2018. MINISTRA NANCY ANDRIGHI Relatora (STJ 

- CC: 157193 MS 2018/0056194-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, 

Data de Publicação: DJ 03/04/2018). CONCLUSÃO. Diante do exposto, com 

fundamento no art. 3º da Lei n° 13.876/2020, declino a competência deste 

Juízo para processar e julgar o processo, em favor douto Juízo Federal da 

Seção Judiciária de Mato Grosso. Distribua-se perante uma das Varas 

competentes da Justiça Federal de Cuiabá-MT. Intime-se. Decorrido o 

prazo para a interposição de recurso, o que deverá ser devidamente 

certificado, remetam-se os presentes autos ao Juízo Federal da Seção 

Judiciária de Mato Grosso, em Cuiabá. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Chapada dos Guimarães/MT, data da assinatura. Leonísio 

Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000290-45.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA DOMINGAS DA SILVA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

C H A P A D A  D O S  G U I M A R Ã E S  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1000290-45.2020.8.11.0024. AUTOR(A): SILVANA DOMINGAS DA SILVA 

PEREIRA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, etc. 

Trata-se de ação para concessão de benefício previdenciário ajuizada em 

desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. 

Analisando a inicial, observa-se que a ação foi proposta contra o INSS, 

autarquia federal, todavia, em razão da alteração legal acerca da 

competência delegada, em vigor a partir de 1º de janeiro de 2020, este 

juízo de Chapada dos Guimarães passou a ser incompetente para receber 

demandas previdenciárias da competência delegada prevista no art. 109, 

§3º, da Constituição da República. Neste sentido, a Lei n. 13.876/2019, em 

especial, o artigo 3º, dispõe: “Art. 3º O art. 15 da Lei nº 5.010, de 30 de 

maio de 1966, passa a vigorar com a seguinte redação: “Art. 15. Quando a 

Comarca não for sede de Vara Federal, poderão ser processadas e 

julgadas na Justiça Estadual: III - As causas em que forem parte instituição 

de previdência social e segurado e que se referirem a benefícios de 

natureza pecuniária, quando a Comarca de domicílio do segurado estiver 

localizada a mais de 70 km (setenta quilômetros) de Município sede de 

Vara Federal”. Deste modo, a Comarca de Chapada dos Guimarães já foi 

reconhecida como domínio da jurisdição federal neste aspecto, já que 

dentro do raio de 70 km de distância da sede da Justiça Federal, portanto, 

a competência absoluta para apreciar a presente ação é da Justiça 

Federal de Cuiabá-MT. Dessa forma, incide a previsão legal da lei 

supramencionada, que já entrou em vigor em 1/01/2020 e, portanto, em 

razão da competência ser absoluta, esse juízo é incompetente para julgar 

a presente demanda. Logo, é manifesta a incompetência deste juízo para 

processar e julgar a demanda. Nesse sentido, tem reconhecido a 

jurisprudência: “CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 157.193 - MS 

(2018/0056194-3) RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI SUSCITANTE 

: JUÍZO FEDERAL DA 1A VARA DE NAVIRAÍ - SJ/MS SUSCITADO : JUÍZO 

DE DIREITO DA 2A VARA CÍVEL DE NOVO MUNDO - MS INTERES. : 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INTERES. : LOURENCA 

MOREIRA ADVOGADOS : LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - 

MS014572 JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - MS017288 ALEX 
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FERNANDES DA SILVA - MS017429 CONFLITO DE COMPETÊNCIA. 

JUSTIÇA FEDERAL E ESTADUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

COMPETÊNCIA FUNCIONAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DO INSS 

COMPETÊNCIA RATIONE PERSONAE DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. A 

competência funcional prevista nos arts. 512 e 516 do CPC/15 sede lugar 

em face da competência ratione personae prevista no art. 109, I, da CF/88. 

2.Conflito conhecido, declarando-se competente o juízo federal suscitante. 

DECISÃO Cuida-se de conflito negativo de competência entre o JUÍZO 

FEDERAL DA 1A VARA DE NAVIRAÍ - SJ/MS, suscitante, e o JUÍZO DE 

DIREITO DA 2A VARA CÍVEL DE NOVO MUNDO - MS -, suscitado. Ação: 

Embargos à Execução opostos pelo Instituto Nacional de Seguridade 

Social - INSS nos autos de cumprimento de sentença em ação de anulação 

de empréstimo consignado proposta por Lourença Moreira em face de 

ITAU BMG S/A. Manifestação do Juízo suscitado: declinou da competência 

nos termos do art. 109, I, da CF, tendo em vista que o embargante é o 

INSS. Manifestação do Juízo suscitante: suscitou o presente conflito de 

competência sob o fundamento de que o cumprimento de sentença deve 

ser processado perante o Juízo que formou o título executivo judicial. 

Parecer do MPF: da lavra da i. Subprocuradora-Geral da República, Dra. 

Ana Maria Guerrero Guimarães, opinou pelo conhecimento do conflito, de 

modo a se declarar competente o Juízo suscitante. RELATADO O 

PROCESSO, DECIDO. Delimita-se a controvérsia em determinar o juízo 

competente para julgar embargos à execução opostos pelo INSS nos 

autos de cumprimento de sentença que tramita perante a Justiça Estadual. 

Essa Corte já sedimentou o entendimento de que a competência funcional 

sede lugar em face da competência ratione personae prevista no art. 109, 

I, da CF/88. Confira-se os seguintes julgados: "PROCESSUAL CIVIL. 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA. 

COMPETÊNCIA VINCULADA À DA AÇÃO PRINCIPAL. ART. 800 DO CPC. 

CAUSA ENTRE PARTICULARES. AUSÊNCIA DE ENTIDADE FEDERAL NO 

PROCESSO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. ARTIGO 109, I, DA 

CF. 1. A ação cautelar preparatória deve ser ajuizada perante o juiz 

competente para conhecer da ação principal (CPC, art. 800). 2. A 

competência cível da Justiça Federal, estabelecida no art. 109, I, da 

Constituição, define-se pela natureza das pessoas envolvidas no 

processo: será da sua competência a causa em que figurar a União, suas 

autarquias ou empresa pública federal na condição de autora, ré, 

assistente ou opoente (art. 109, I, a). 3. Conflito conhecido para declarar 

competente a Justiça Estadual, a suscitada." (CC 73.614/BA, Rel. Ministro 

TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/06/2007, DJ 

13/08/2007, p. 317) PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA. INGRESSO DA UNIÃO NO POLO ATIVO DA LIDE, COMO 

SUCESSORA DA EXTINTA REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S/A. 

COMPETÊNCIA RATIONAE PERSONAE. ART. 109, I, DA CF/88. 

COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO FEDERAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 

365/STJ. PRECEDENTES. I. Cuida-se de Ação Reivindicatória, inicialmente 

proposta pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo contra Palestra 

Futebol Clube, que teria por objeto terreno estadual, anteriormente 

desapropriado de particular e supostamente esbulhado pelo réu. II. 

Ingressando no feito, como autora, a Ferrovia Paulista S/A - FEPASA, 

incorporada pela extinta RFFSA, que foi sucedida pela União, consoante o 

disposto no art. 2º da Lei 11.483, de 31/05/2007, a competência para 

processar e julgar o feito é da Justiça Federal, a teor do art. 109, I, da 

CF/88. III. No enfrentamento entre a competência funcional, prevista no art. 

575, II, do Código de Processo Civil, e a competência rationae personae, 

consubstanciada no art. 109, I, da Constituição Federal, prevalece a 

estabelecida em sede constitucional, de natureza absoluta. Precedentes 

do STJ. IV. Conforme a jurisprudência, "o ingresso da União no feito, na 

qualidade de sucessora da RFFSA - Rede Ferroviária Federal S/A, 

desloca a competência para a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, 

da, Constituição Federal (súmula 365/STJ). No confronto da competência 

funcional estabelecida pelo art. 575, II, do Código de Processo Civil, que 

determina a competência do juízo prolator da decisão em primeiro grau de 

jurisdição para a execução de seus julgados, e a competência ratione 

personae da Justiça Federal, prevista no art. 109, I, da Constituição 

Federal, deve prevalecer esta última, pois inserida em norma 

hierarquicamente superior"(STJ, EDcl no CC 83.326/SP, Rel. Ministra 

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe de 

04/06/2010). No mesmo sentido: STJ, CC 33.111/RJ, Rel. Ministro SÁLVIO 

DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, SEGUNDA SEÇÃO, DJU de 23/06/2003. V. 

Incide, ainda, na espécie, o enunciado da Súmula 365 do Superior Tribunal 

de Justiça: "A intervenção da União como sucessora da Rede Ferroviária 

Federal S/A (RFFSA) desloca a competência para a Justiça Federal ainda 

que a sentença tenha sido proferida por Juízo estadual". VI. Conflito 

conhecido, para declarar competente o Juízo Federal da 4ª Vara de São 

José do Rio Preto/SP, o suscitante. (CC 129.766/SP, Relatora Ministra 

ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/6/2014, DJe 

20/6/2014.) Assim, existindo ente federal na lide, é da competência da 

Justiça Federal o julgamento dos Embargos à Execução opostos pela 

autarquia federal. Forte nessas razões, CONHEÇO do conflito de 

competência para determinar a competência do JUÍZO FEDERAL DA 1A 

VARA DE NAVIRAÍ - SJ/MS, suscitante. Publique-se. Intime-se. Oficiem-se. 

Brasília, 26 de março de 2018. MINISTRA NANCY ANDRIGHI Relatora (STJ 

- CC: 157193 MS 2018/0056194-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, 

Data de Publicação: DJ 03/04/2018). CONCLUSÃO. Diante do exposto, com 

fundamento no art. 3º da Lei n° 13.876/2020, declino a competência deste 

Juízo para processar e julgar o processo, em favor douto Juízo Federal da 

Seção Judiciária de Mato Grosso. Distribua-se perante uma das Varas 

competentes da Justiça Federal de Cuiabá-MT. Intime-se. Decorrido o 

prazo para a interposição de recurso, o que deverá ser devidamente 

certificado, remetam-se os presentes autos ao Juízo Federal da Seção 

Judiciária de Mato Grosso, em Cuiabá. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Chapada dos Guimarães/MT, 11 de março de 2020. Leonísio 

Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000325-05.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JORGE SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO OAB - MT13947-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

C H A P A D A  D O S  G U I M A R Ã E S  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1000325-05.2020.8.11.0024. AUTOR(A): JOSE JORGE SILVA REU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos, etc. Trata-se 

de ação para concessão de benefício previdenciário ajuizada em desfavor 

do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. Analisando a inicial, 

observa-se que a ação foi proposta contra o INSS, autarquia federal, 

todavia, em razão da alteração legal acerca da competência delegada, em 

vigor a partir de 1º de janeiro de 2020, este juízo de Chapada dos 

Guimarães passou a ser incompetente para receber demandas 

previdenciárias da competência delegada prevista no art. 109, §3º, da 

Constituição da República. Neste sentido, a Lei n. 13.876/2019, em 

especial, o artigo 3º, dispõe: “Art. 3º O art. 15 da Lei nº 5.010, de 30 de 

maio de 1966, passa a vigorar com a seguinte redação: “Art. 15. Quando a 

Comarca não for sede de Vara Federal, poderão ser processadas e 

julgadas na Justiça Estadual: III - As causas em que forem parte instituição 

de previdência social e segurado e que se referirem a benefícios de 

natureza pecuniária, quando a Comarca de domicílio do segurado estiver 

localizada a mais de 70 km (setenta quilômetros) de Município sede de 

Vara Federal”. Deste modo, a Comarca de Chapada dos Guimarães já foi 

reconhecida como domínio da jurisdição federal neste aspecto, já que 

dentro do raio de 70 km de distância da sede da Justiça Federal, portanto, 

a competência absoluta para apreciar a presente ação é da Justiça 

Federal de Cuiabá-MT. Dessa forma, incide a previsão legal da lei 

supramencionada, que já entrou em vigor em 1/01/2020 e, portanto, em 

razão da competência ser absoluta, esse juízo é incompetente para julgar 

a presente demanda. Logo, é manifesta a incompetência deste juízo para 

processar e julgar a demanda. Nesse sentido, tem reconhecido a 

jurisprudência: “CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 157.193 - MS 

(2018/0056194-3) RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI SUSCITANTE 

: JUÍZO FEDERAL DA 1A VARA DE NAVIRAÍ - SJ/MS SUSCITADO : JUÍZO 

DE DIREITO DA 2A VARA CÍVEL DE NOVO MUNDO - MS INTERES. : 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INTERES. : LOURENCA 

MOREIRA ADVOGADOS : LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - 

MS014572 JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - MS017288 ALEX 

FERNANDES DA SILVA - MS017429 CONFLITO DE COMPETÊNCIA. 

JUSTIÇA FEDERAL E ESTADUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

COMPETÊNCIA FUNCIONAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DO INSS 

COMPETÊNCIA RATIONE PERSONAE DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. A 

competência funcional prevista nos arts. 512 e 516 do CPC/15 sede lugar 
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em face da competência ratione personae prevista no art. 109, I, da CF/88. 

2.Conflito conhecido, declarando-se competente o juízo federal suscitante. 

DECISÃO Cuida-se de conflito negativo de competência entre o JUÍZO 

FEDERAL DA 1A VARA DE NAVIRAÍ - SJ/MS, suscitante, e o JUÍZO DE 

DIREITO DA 2A VARA CÍVEL DE NOVO MUNDO - MS -, suscitado. Ação: 

Embargos à Execução opostos pelo Instituto Nacional de Seguridade 

Social - INSS nos autos de cumprimento de sentença em ação de anulação 

de empréstimo consignado proposta por Lourença Moreira em face de 

ITAU BMG S/A. Manifestação do Juízo suscitado: declinou da competência 

nos termos do art. 109, I, da CF, tendo em vista que o embargante é o 

INSS. Manifestação do Juízo suscitante: suscitou o presente conflito de 

competência sob o fundamento de que o cumprimento de sentença deve 

ser processado perante o Juízo que formou o título executivo judicial. 

Parecer do MPF: da lavra da i. Subprocuradora-Geral da República, Dra. 

Ana Maria Guerrero Guimarães, opinou pelo conhecimento do conflito, de 

modo a se declarar competente o Juízo suscitante. RELATADO O 

PROCESSO, DECIDO. Delimita-se a controvérsia em determinar o juízo 

competente para julgar embargos à execução opostos pelo INSS nos 

autos de cumprimento de sentença que tramita perante a Justiça Estadual. 

Essa Corte já sedimentou o entendimento de que a competência funcional 

sede lugar em face da competência ratione personae prevista no art. 109, 

I, da CF/88. Confira-se os seguintes julgados: "PROCESSUAL CIVIL. 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA. 

COMPETÊNCIA VINCULADA À DA AÇÃO PRINCIPAL. ART. 800 DO CPC. 

CAUSA ENTRE PARTICULARES. AUSÊNCIA DE ENTIDADE FEDERAL NO 

PROCESSO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. ARTIGO 109, I, DA 

CF. 1. A ação cautelar preparatória deve ser ajuizada perante o juiz 

competente para conhecer da ação principal (CPC, art. 800). 2. A 

competência cível da Justiça Federal, estabelecida no art. 109, I, da 

Constituição, define-se pela natureza das pessoas envolvidas no 

processo: será da sua competência a causa em que figurar a União, suas 

autarquias ou empresa pública federal na condição de autora, ré, 

assistente ou opoente (art. 109, I, a). 3. Conflito conhecido para declarar 

competente a Justiça Estadual, a suscitada." (CC 73.614/BA, Rel. Ministro 

TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/06/2007, DJ 

13/08/2007, p. 317) PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA. INGRESSO DA UNIÃO NO POLO ATIVO DA LIDE, COMO 

SUCESSORA DA EXTINTA REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S/A. 

COMPETÊNCIA RATIONAE PERSONAE. ART. 109, I, DA CF/88. 

COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO FEDERAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 

365/STJ. PRECEDENTES. I. Cuida-se de Ação Reivindicatória, inicialmente 

proposta pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo contra Palestra 

Futebol Clube, que teria por objeto terreno estadual, anteriormente 

desapropriado de particular e supostamente esbulhado pelo réu. II. 

Ingressando no feito, como autora, a Ferrovia Paulista S/A - FEPASA, 

incorporada pela extinta RFFSA, que foi sucedida pela União, consoante o 

disposto no art. 2º da Lei 11.483, de 31/05/2007, a competência para 

processar e julgar o feito é da Justiça Federal, a teor do art. 109, I, da 

CF/88. III. No enfrentamento entre a competência funcional, prevista no art. 

575, II, do Código de Processo Civil, e a competência rationae personae, 

consubstanciada no art. 109, I, da Constituição Federal, prevalece a 

estabelecida em sede constitucional, de natureza absoluta. Precedentes 

do STJ. IV. Conforme a jurisprudência, "o ingresso da União no feito, na 

qualidade de sucessora da RFFSA - Rede Ferroviária Federal S/A, 

desloca a competência para a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, 

da, Constituição Federal (súmula 365/STJ). No confronto da competência 

funcional estabelecida pelo art. 575, II, do Código de Processo Civil, que 

determina a competência do juízo prolator da decisão em primeiro grau de 

jurisdição para a execução de seus julgados, e a competência ratione 

personae da Justiça Federal, prevista no art. 109, I, da Constituição 

Federal, deve prevalecer esta última, pois inserida em norma 

hierarquicamente superior"(STJ, EDcl no CC 83.326/SP, Rel. Ministra 

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe de 

04/06/2010). No mesmo sentido: STJ, CC 33.111/RJ, Rel. Ministro SÁLVIO 

DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, SEGUNDA SEÇÃO, DJU de 23/06/2003. V. 

Incide, ainda, na espécie, o enunciado da Súmula 365 do Superior Tribunal 

de Justiça: "A intervenção da União como sucessora da Rede Ferroviária 

Federal S/A (RFFSA) desloca a competência para a Justiça Federal ainda 

que a sentença tenha sido proferida por Juízo estadual". VI. Conflito 

conhecido, para declarar competente o Juízo Federal da 4ª Vara de São 

José do Rio Preto/SP, o suscitante. (CC 129.766/SP, Relatora Ministra 

ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/6/2014, DJe 

20/6/2014.) Assim, existindo ente federal na lide, é da competência da 

Justiça Federal o julgamento dos Embargos à Execução opostos pela 

autarquia federal. Forte nessas razões, CONHEÇO do conflito de 

competência para determinar a competência do JUÍZO FEDERAL DA 1A 

VARA DE NAVIRAÍ - SJ/MS, suscitante. Publique-se. Intime-se. Oficiem-se. 

Brasília, 26 de março de 2018. MINISTRA NANCY ANDRIGHI Relatora (STJ 

- CC: 157193 MS 2018/0056194-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, 

Data de Publicação: DJ 03/04/2018). CONCLUSÃO. Diante do exposto, com 

fundamento no art. 3º da Lei n° 13.876/2020, declino a competência deste 

Juízo para processar e julgar o processo, em favor douto Juízo Federal da 

Seção Judiciária de Mato Grosso. Distribua-se perante uma das Varas 

competentes da Justiça Federal de Cuiabá-MT. Intime-se. Decorrido o 

prazo para a interposição de recurso, o que deverá ser devidamente 

certificado, remetam-se os presentes autos ao Juízo Federal da Seção 

Judiciária de Mato Grosso, em Cuiabá. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Chapada dos Guimarães/MT, 11 de março de 2020. Leonísio 

Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000434-53.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO AYRES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Certifico que o Perito Médico nomeado agendou a perícia para o dia 

17/04/2020, às 13h30min, nas dependências do Fórum de Chapada dos 

Guimarães, com a intimação das partes, devendo a parte autora 

comparecer munida de documentos pessoais e exames médicos e demais 

documentos necessários.

Intimação Classe: CNJ-57 DEMARCAÇÃO / DIVISÃO

Processo Número: 1001989-08.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR LUCIO DE AMORIM (AUTOR(A))

DENISE BONATO DE AMORIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BONATO DE AMORIM OAB - MT18748-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REU)

MAURIDES CELSO LEITE (REU)

RUBENS DA CRUZ PEREIRA (REU)

SEBASTIANA TEREZA GAIVA CORREA (REU)

GUSTAVO SCHWARZ (REU)

JOAO ALBERTO NOVIS GOMES MONTEIRO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVALDO REZENDE FERNANDES OAB - MT3610-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo : 

1001989-08.2019.8.11.0024. AUTOR(A): ADEMIR LUCIO DE AMORIM, 

DENISE BONATO DE AMORIM REU: MAURIDES CELSO LEITE, GUSTAVO 

SCHWARZ, SEBASTIANA TEREZA GAIVA CORREA, RUBENS DA CRUZ 

PEREIRA, MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT, JOAO ALBERTO 

NOVIS GOMES MONTEIRO Vistos, etc. Trata-se de ação demarcatória 

ajuizada por ADEMIR LÚCIO DE AMORIM e DENISE BONATO DE AMORIM 

em desfavor de GILBERTO SCHWARZ, MAURIDES CELSO LEITE e 

OUTROS, pelos motivos declinados na inicial. Em petição de fl. 77, a parte 

autora postulou a desistência da demanda. Após, vieram os autos 

conclusos. É o relatório. Decido. Analisando os autos, observa-se que a 

parte requerida não apresentou contestação, o que dispensa a 

necessidade de aquiescência quanto ao pedido de desistência formulado 

pela parte autora (art. 485, §4°, CPC). DISPOSITIVO Diante do exposto, 

homologo a desistência da presente ação para os fins do artigo com 

fundamento no art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Por 

conseguinte, julgo extinto sem resolução do mérito o presente processo, o 

que faço com fulcro no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. Condeno 

a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, ficando 

referidas responsabilidades com exigência suspensa em face da 

gratuidade de justiça deferida (art. 98, §3° do CPC). Sem honorários, uma 

vez que não houve sequer citação. Transitada em julgado, arquivem-se os 

autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 
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necessário. Chapada dos Guimarães/MT, 2 de março de 2020. Leonísio 

Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001346-84.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAZARO JOSE GOMES JUNIOR OAB - MT8194-A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

DORVALINO ANTONIO DE ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

C H A P A D A  D O S  G U I M A R Ã E S  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1001346-84.2018.8.11.0024. REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: CREFISA SA CREDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Vistos, etc. Trata-se de ação 

revisional de cláusulas contratuais cumulada com pedido de tutela 

antecipada ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, em benefício de DORVALINO ANTÔNIO DE ALMEIDA em 

desfavor de CREFISA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. 

Alega, em suma, abusividade contratual em empréstimos firmados entre o 

beneficiário a instituição requerida, os quais estariam a comprometer parte 

considerável de sua renda (benefício de prestação continuada), o que, 

por sua vez, comprometeria sua subsistência. Refere-se, portanto, aos 

contratos nos 040400045968, 095000122054, 040400049118 e 

040400044949. Requer, ao final, “seja julgado procedente o pedido, para 

fins de determinar a revisão das cláusulas contratuais dos contratos 

(cláusula segunda II.2), declarando a sua nulidade, com a consequente 

redução dos juros remuneratórios para o patamar da média do mercado da 

época da contratação, bem como a readequação da porcentagem do 

desconto mensal pago pelo autor para os limites legais (35% trinta e cinco 

por cento), a reelaboração do cálculo do contrato (abatidos os valores já 

pagos), para que o autor pague as demais parcelas dentro da 

razoabilidade e restituição em dobro dos valores pagos indevidamente” (fl. 

223). Ocorre que, analisando a contestação apresentada pela parte 

requerida é possível concluir que, de fato, o órgão ministerial repete 

pedidos já apresentados na ação de n° 1001068-83.2018.8.11.0024 

ajuizada pelo autor em desfavor da requerida, que tramitou perante o 

Juizado Especial Cível desta Comarca. Vê-se que naquele feito foi alegada 

a abusividade dos contratos nos 040400045968, 095000122054 e 

040400044949, sendo aquela ação julgada parcialmente procedente, na 

data de 28.12.2018, para “1) DETERMINAR que o desconto mensal relativo 

ao empréstimo firmado com o autor se limite a 30% da sua remuneração 

liquida. 2) CONDENAR a requerida, a pagar à título de indenização por 

danos morais o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) que deverá ser 

corrigido monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento e juros de 

mora de 1% ao mês a partir da citação”. Assim, sem desnecessárias 

delongas, é certo que há o fenômeno da coisa com relação a parte dos 

pedidos iniciais, uma vez ter ação idêntica à presente, com as mesmas 

partes e pedidos, já transitada em julgado, nos termos dos arts. 502 e 503 

do Código de Processo Civil. Portanto, reconheço o fenômeno da coisa 

julgada com relação aos pedidos revisionais referentes aos contratos nos 

040400045968, 095000122054 e 040400044949, bem como com relação à 

abusividade dos descontos superiores à margem legal, de maneira que 

reconheço prejudicados os pedidos nesse sentido. Desse modo, persiste 

a presente ação apenas com relação à suposta abusividade do contrato 

de n° 040400049118. Afasto por oportuno as alegações de inépcia da 

inicial, por reconhecer que, nos termos em que aventada a preliminar se 

confunde com a própria pretensão meritória, bem como de infringência à 

regra do art. 330, § 2°, do Código de Processo Civil, em razão de ter sido 

juntada com a inicial memória de cálculo dos valores reputados devidos. 

Por outro lado, deixo de acolher a impugnação à justiça gratuita, uma vez 

não ter sido demonstrada a capacidade do requerente em recolher o valor 

das custas processuais, sem que isso implique prejuízo seu e de sua 

família. Conforme se verifica da inicial e dos documentos que a 

acompanham o autor é pessoa idosa, cuja sobrevivência é provida por 

benefício de prestação continuada no valor de um salário mínimo. Assim, 

demonstrado que o recolhimento das custas processuais implicará 

prejuízo à sua sobrevivência e a de sua família. Analisando os autos nos 

termos do art. 357 do Código de Processo Civil, observa-se que as partes 

são legítimas e estão devidamente representadas por profissionais 

habilitados a procurar em Juízo. Outrossim, observa-se que não há 

questões pendentes para esta fase processual, de modo que declaro 

saneado o processo. Inverto o ônus da prova, nos termos do que prevê o 

art. 6°, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, por verificar, 

primeiramente relação de consumo entre as partes, bem como 

hipossuficiência da parte autora em comprovar a veracidade das 

alegações apresentada na exordial. Intimem-se as partes para, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, indicarem as provas que pretendem produzir. 

Consigne-se que em caso de prova testemunhal, o rol deverá ser 

apresentado no mesmo prazo, sob pena de preclusão da prova e, em 

caso de produção de prova pericial, a forma de perícia e os quesitos 

também deverão ser apresentados no prazo acima, sob pena de 

preclusão. Por fim, fixo como pontos controvertidos: a) a abusividade nos 

juros aplicados ao contrato impugnado, b) se os juros aplicados respeitam 

à média do mercado e c) a existência de direito à repetição do indébito. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Chapada dos Guimarães/MT, 9 de 

março de 2020. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000176-09.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. O. M. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo : 

1000176-09.2020.8.11.0024. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

REQUERIDO: ALEXANDER DE OLIVEIRA MOMESSO Vistos, etc. BANCO 

BRADESCO S/A ajuizou ação de busca e apreensão com pedido de liminar 

contra ALEXANDER DE OLIVEIRA MOMESSO, objetivando a constrição do 

veículo descrito na exordial, alegando a inadimplência parte requerida. 

Com a inicial vieram os documentos que a parte autora entendeu 

pertinentes. Em 2.3.2020, foi determinado que a parte autora emendasse a 

inicial, de maneira a juntar aos autos cópia da notificação da parte 

requerida. Posteriormente, apresentou o autor comprovante de 

recolhimento das custas processuais. Após, vieram os autos conclusos. É 

o breve relatório. Decido. Analisando os autos, verifica-se que conquanto 

tenha sido determinada por este juízo a juntada do documento que 

comprovasse a constituição em mora da parte devedora, tal determinação 

não foi cumprida, tendo a instituição requerente apresentado apenas o 

comprovante de recolhimento dos valores atinentes às custas 

processuais. Desse modo, não restou devidamente comprovada a 

regularidade da notificação extrajudicial da parte demandada, que, por sua 

vez, não comprova a existência de mora, nos termos do art. 2º, § 2°, do 

Decreto Lei 911/69, impondo-se, o indeferimento da inicial, já que a 

demonstração da mora é condição indispensável ao ajuizamento da ação 

de busca e apreensão, conforme entendimento sumulado pelo Superior 

Tribunal de Justiça na Súmula n° 72. Nesse mesmo sentido tem decidido o 

egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “AÇÃO DE BUSCA 

E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA 

FRUSTRADA – ENDEREÇO INSUFICIENTE – NÃO ESGOTAMENTO DOS 

MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – NOTIFICAÇÃO EDITALÍCIA – 

MORA NÃO CONFIGURADA – INICIAL INDEFERIDA – SENTENÇA MANTIDA 

– RECURSO DESPROVIDO. A comprovação da mora é condição 

imprescindível para o ajuizamento da ação de busca e apreensão. A 

jurisprudência tem colocado um pressuposto para a aceitação da 

notificação por edital, devendo o credor demonstrar que esgotou os meios 

possíveis que dispunha para localizar a parte devedora, o que não ficou 

comprovado, mormente pelo fato do devedor ter sido intimado nos autos 

para responder ao recurso. Na forma do art. 373, inc. I, do CPC/15, 

compete ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito, ônus do qual 

não se desincumbiu a parte.” (TJ/MT, Terceira Câmara de Direito Privado, 

Ap 123333/2017, Relator Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, 

DJe 27/11/2017) DISPOSITIVO. Diante do exposto, com fulcro nos arts. 

321, parágrafo único, do Código de Processo Civil e art. 2º, § 2°, do 

Decreto Lei n° 911/69 indefiro a petição inicial e, por consequência, julgo 

extinto sem resolução do mérito, o presente processo, o que faço com 

fundamento no art. 485, I, do Código de Processo Civil. Condeno quitadas. 
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Publique-se. Registre-se. Intime-se. Em caso de interposição de apelação, 

observe-se o disposto no art. 1.010, §1° e §3°, do Código de Processo 

Civil, procedendo-se à remessa do feito ao Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso independentemente de novo despacho. Transitada em 

julgado e cumpridas as providências acima, arquivem-se os autos, com as 

anotações de estilo. Cumpra-se, expedindo o necessário. Chapada dos 

Guimarães/MT, 5 de março de 2020. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000312-06.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYKE RAMOS DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1000312-06.2020.8.11.0024. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: MAYKE RAMOS DOS SANTOS 

Vistos, etc. Analisando a inicial, observa-se que não foram recolhidos os 

valores referentes à guia de custas processuais, tampouco houve sua 

vinculação aos autos. Dessa forma, intime-se a parte autora, por 

intermédio de seu advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte 

a guia de custas quitada, promovendo a vinculação da referida guia, 

conforme determina o art. 2°, ‘caput’, do Provimento n° 22/2016-CGJ, sob 

pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC). Certifique-se 

eventual silêncio. Cumpra-se. Chapada dos Guimarães/MT, 10 de março 

de 2020. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000322-50.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARYSON AUGUSTO ADRIANO ALBERNAZ (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1000322-50.2020.8.11.0024. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: ARYSON AUGUSTO ADRIANO 

ALBERNAZ Vistos, etc. Analisando a inicial, observa-se que não foram 

recolhidos os valores referentes à guia de custas processuais, tampouco 

houve sua vinculação aos autos. Dessa forma, intime-se a parte autora, 

por intermédio de seu advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

junte a guia de custas quitada, promovendo a vinculação da referida guia, 

conforme determina o art. 2°, ‘caput’, do Provimento n° 22/2016-CGJ, sob 

pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC). Certifique-se 

eventual silêncio. Cumpra-se. Chapada dos Guimarães/MT, 10 de março 

de 2020. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 0004185-57.2014.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO DOTTO OAB - MT0004628S (ADVOGADO(A))

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT13311-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HILDO BENEDITO PEREIRA (REQUERIDO)

GONCALO APARECIDO PEREIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

0004185-57.2014.8.11.0051. REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO 

DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI 

VALE DO CERRADO REQUERIDO: HILDO BENEDITO PEREIRA, GONCALO 

APARECIDO PEREIRA Vistos, etc. I. Oficie-se o juízo deprecante para que 

instrua a carta precatória com os documentos necessários (recolhimento 

das custas processuais), no prazo de 30 (trinta) dias. II. Após, cumpra-se, 

na forma deprecada, com as cautelas de praxe, servindo a cópia como 

mandado. III. Acaso não complementada, devolva-se a missiva ao juízo 

deprecante, independentemente de outra providência. IV. Cumprida, 

proceda-se à sua devolução ao douto Juízo Deprecante, com as 

homenagens de estilo, baixas e anotações necessárias. V. Caso a 

diligência resulte infrutífera, por razões diversas, independentemente de 

novo despacho, providencie-se a devolução ao Juízo Deprecante ou 

competente, observando-se o caráter itinerante, fazendo-se as anotações 

e comunicações necessárias. VI. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Chapada dos Guimarães/MT, 11 de março de 2020. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001833-20.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOSENIR AUGUSTO DO NASCIMENTO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO PAULO CARVALHO FEITOSA OAB - MT10236-O (ADVOGADO(A))

LEONARDO FERREIRA DA SILVA OAB - MT18755-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo : 

1001833-20.2019.8.11.0024. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: JOSENIR 

AUGUSTO DO NASCIMENTO ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: AGRO 

FERRAGENS LUIZAO LTDA Vistos, etc. Trata-se de ordinária ajuizada por 

JOSENIR AUGUSTO DO NASCIMENTO em desfavor de AGRO FERRAGENS 

LUIZÃO LTDA, pelos motivos declinados na inicial. Em petição de fl. 22, a 

parte autora postulou a desistência da demanda. Após, vieram os autos 

conclusos. É o relatório. Decido. Analisando os autos, observa-se que a 

parte requerida não apresentou contestação, o que dispensa a 

necessidade de aquiescência quanto ao pedido de desistência formulado 

pela parte autora (art. 485, §4°, CPC). DISPOSITIVO Diante do exposto, 

homologo a desistência da presente ação para os fins do artigo com 

fundamento no art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Por 

conseguinte, julgo extinto sem resolução do mérito o presente processo, o 

que faço com fulcro no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais. Sem honorários, uma vez que não houve sequer 

citação. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Chapada 

dos Guimarães/MT, 2 de março de 2020. Leonísio Salles de Abreu Júnior 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001949-26.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

A. B. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Diego Reis Carmona OAB - MT20889/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAILI DA SILVA MATOSO OAB - MT0019156A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo : 

1001949-26.2019.8.11.0024. REQUERENTE: ARLETE BATISTA DA SILVA 

REQUERIDO: ERLAN DE SOUSA Vistos, etc. Trata-se de ação de divórcio 

ajuizada por ARLETE BATISTA DA SILVA em desfavor de ERLAN DE 

SOUZA pelos motivos declinados na inicial. Em petição de fl. 71, a parte 

autora postulou a desistência da demanda, com o qual a parte manifestou 

anuência (fls. 82/83). Após, vieram os autos conclusos. É o relatório. 

Decido. Analisando os autos, observa-se que a parte requerida não 

apresentou contestação, o que dispensa a necessidade de aquiescência 

quanto ao pedido de desistência formulado pela parte autora (art. 485, §4°, 

Código de Processo Civil). DISPOSITIVO Diante do exposto, homologo a 

desistência da presente ação para os fins do artigo com fundamento no 

art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, 

julgo extinto sem resolução do mérito o presente processo, o que faço 

com fulcro no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. Condeno a parte 

autora ao pagamento das custas e despesas processuais, ficando 
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referidas responsabilidades com exigência suspensa em face da 

gratuidade de justiça deferida (art. 98, §3° do CPC). Sem honorários. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Chapada dos 

Guimarães/MT, 3 de março de 2020. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001993-45.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO SANTUARIO DE ELEFANTES BRASIL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS PORTES TONON OAB - SP290615 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo : 

1001993-45.2019.8.11.0024. AUTOR(A): ASSOCIACAO SANTUARIO DE 

ELEFANTES BRASIL REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de tributos ajuizada por 

ASSOCIAÇÃO SANTUÁRIO DE ELEFANTES BRASIL em desfavor do 

ESTADO DE MATO GROSSO, pelos motivos declinados na inicial. O pedido 

liminar foi deferido em 14.10.2019. Em petição de fls. 89/90, a parte autora 

postulou a desistência da demanda, com o qual a parte manifestou 

anuência (fl. 116). Após, vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, homologo a desistência da presente ação 

para os fins do artigo com fundamento no art. 200, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil. Por conseguinte, julgo extinto sem resolução do 

mérito o presente processo, o que faço com fulcro no art. 485, VIII, do 

Código de Processo Civil. Custas processuais quitadas (fls. 84/85). Sem 

honorários. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Chapada 

dos Guimarães/MT, 3 de março de 2020. Leonísio Salles de Abreu Júnior 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002686-29.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SIGMA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULLIANA LETICIA DO CARMO OAB - MT12261-O (ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA SCARACATI OAB - MT11166-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS AUGUSTO CAPOCCI - ME (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo : 

1002686-29.2019.8.11.0024. AUTOR(A): SIGMA PRODUTOS 

ALIMENTICIOS LTDA REU: CARLOS AUGUSTO CAPOCCI - ME Vistos, etc. 

Trata-se de execução de título extrajudicial movida por SIGMA PRODUTOS 

ALIMENTÍCIOS LTDA em desfavor de CARLOS AUGUSTO CAPOCCI ME 

(MERCADO COMPRE MAIS), pelos motivos narrados na inicial. A parte 

executada não foi citada. Na petição retro, o exequente informou a 

quitação do débito pela parte executada, desta forma requereu a extinção 

do presente feito. Após, vieram os autos conclusos. É o relatório. DECIDO. 

Da análise dos autos, observa-se que a parte executada efetuou o 

respectivo pagamento do débito tributário, desta feita, julgo extinto o 

presente processo, com fulcro no artigo 924, II, do Código de Processo 

Civil, em face da quitação do débito. Sem custas e sem honorários, uma 

vez que a parte executada não foi citada. Em sendo o caso, proceda-se a 

baixa de eventuais penhora(s) e/ou restrição(ões) existentes nos autos. 

Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo para interposição de recurso, 

sem que este seja manejado, certifique-se o trânsito em julgado. Após, 

arquivem-se os autos. Cumpra-se. Chapada dos Guimarães/MT, 3 de 

março de 2020. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000041-31.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATALINO ALEXANDRE DE AMORIM (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1000041-31.2019.8.11.0024. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: NATALINO ALEXANDRE DE AMORIM 

Vistos, etc. Indefiro o pedido de fl. 74, uma vez que não resta comprovado 

nos autos o esgotamento das tentativas de obter informações sobre o 

endereço da parte requerida. Neste contexto, convém frisar que não cabe 

ao Magistrado adotar tais providências, já que é atribuição da parte 

diligenciar no sentido de tentar localizar o endereço da parte demandada. 

Neste sentido é o art. 476 da CNGC: “Art. 476. As requisições de 

informações à Receita Federal para apuração de endereço ou situação 

econômico-financeira da parte só serão deferidas pelo Juiz quando o 

requerente justificar que esgotou todos os meios possíveis para obtê-las 

ou e quando determinada ex officio pelo magistrado, que deverá 

sucintamente justificar a requisição.” Destarte, deverá a autora, no prazo 

de 15 (quinze) dias, acostar ao feito o endereço atualizado da parte 

requerida, sob pena de extinção. Decorrido o prazo sem manifestação, 

intime-se a parte, pessoalmente, para que supra a omissão no prazo de 5 

(cinco) dias (art. 485, §1º, CPC). Escoado o prazo mencionado no 

parágrafo anterior, com ou sem resposta, tragam os autos conclusos. Nos 

dois casos o silêncio deverá ser certificado. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Chapada dos Guimarães/MT, 4 de março de 2020. Leonísio 

Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000754-40.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

B. J. S. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. C. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

C H A P A D A  D O S  G U I M A R Ã E S  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1000754-40.2018.8.11.0024. REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: EDIMAR CASSIANO DA SILVA Vistos, etc. Indefiro o pedido 

de busca de endereço, uma vez que não resta comprovado nos autos o 

esgotamento das tentativas de obter informações sobre o endereço da 

parte requerida. Neste contexto, convém frisar que não cabe ao 

Magistrado adotar tais providências, já que é atribuição da parte diligenciar 

no sentido de tentar localizar o endereço da parte demandada. Neste 

sentido é o art. 476 da CNGC: “Art. 476. As requisições de informações à 

Receita Federal para apuração de endereço ou situação 

econômico-financeira da parte só serão deferidas pelo Juiz quando o 

requerente justificar que esgotou todos os meios possíveis para obtê-las 

ou e quando determinada ex officio pelo magistrado, que deverá 

sucintamente justificar a requisição.” Destarte, deverá a autora, no prazo 

de 15 (quinze) dias, acostar ao feito o endereço atualizado da parte 

requerida, sob pena de extinção. Decorrido o prazo sem manifestação, 

intime-se a parte, pessoalmente, para que supra a omissão no prazo de 5 

(cinco) dias (art. 485, §1º, CPC). Escoado o prazo mencionado no 

parágrafo anterior, com ou sem resposta, tragam os autos conclusos. Nos 

dois casos o silêncio deverá ser certificado. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Chapada dos Guimarães/MT, 4 de março de 2020. Leonísio 

Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000001-49.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA DIAS DE SOUZA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 
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C H A P A D A  D O S  G U I M A R Ã E S  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1000001-49.2019.8.11.0024. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: FERNANDA DIAS DE SOUZA Vistos, etc. Indefiro o pedido 

de busca de endereço, uma vez que não resta comprovado nos autos o 

esgotamento das tentativas de obter informações sobre o endereço da 

parte requerida. Neste contexto, convém frisar que não cabe ao 

Magistrado adotar tais providências, já que é atribuição da parte diligenciar 

no sentido de tentar localizar o endereço da parte demandada. Neste 

sentido é o art. 476 da CNGC: “Art. 476. As requisições de informações à 

Receita Federal para apuração de endereço ou situação 

econômico-financeira da parte só serão deferidas pelo Juiz quando o 

requerente justificar que esgotou todos os meios possíveis para obtê-las 

ou e quando determinada ex officio pelo magistrado, que deverá 

sucintamente justificar a requisição.” Destarte, deverá a autora, no prazo 

de 15 (quinze) dias, acostar ao feito o endereço atualizado da parte 

requerida, sob pena de extinção. Decorrido o prazo sem manifestação, 

intime-se a parte, pessoalmente, para que supra a omissão no prazo de 5 

(cinco) dias (art. 485, §1º, CPC). Escoado o prazo mencionado no 

parágrafo anterior, com ou sem resposta, tragam os autos conclusos. Nos 

dois casos o silêncio deverá ser certificado. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Chapada dos Guimarães/MT, 4 de março de 2020. Leonísio 

Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001620-14.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL INOSSENCIO BARBOSA (EXEQUENTE)

MARIA BRITO MADEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR KLASNER OAB - MT0016142S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FURNAS-CENTRAIS ELETRICAS S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DE FARIAS MACHADO OAB - GO32350 

(ADVOGADO(A))

MARILENE EVANGELISTA MARTINS OAB - GO17602 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1001620-14.2019.8.11.0024. EXEQUENTE: EZEQUIEL INOSSENCIO 

BARBOSA, MARIA BRITO MADEIRA EXECUTADO: FURNAS-CENTRAIS 

ELETRICAS S.A. Vistos, etc. Diante do declínio de competência, ratifico os 

atos processuais praticados. Intimem-se as partes para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, manifestem o que entenderem de direito. Cumpra-se. 

Chapada dos Guimarães/MT, 6 de março de 2020. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001538-80.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LOURENCO EFIGENIO DE SOUZA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SAFRA S A (REQUERIDO)

EV COMERCIO DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1001538-80.2019.8.11.0024. REQUERENTE: LOURENCO EFIGENIO DE 

SOUZA OLIVEIRA REQUERIDO: EV COMERCIO DE VEICULOS LTDA, 

BANCO SAFRA S A Vistos, etc. I. Da análise da inicial e dos documentos 

que a acompanham, verifica-se que a parte autora veiculou pedido de 

concessão de justiça gratuita. Todavia, não há elementos a indicar que a 

parte autora não possua condições de arcar com o pagamento das custas 

processuais. Assim sendo, deve ser oportunizada à requerente a 

possibilidade de demonstrar a sua hipossuficiência. Desta forma, nos 

termos do art. 99, §2º, do Código de Processo Civil, oportunizo à parte 

autora a comprovação da hipossuficiência, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. II. Certifique-se 

eventual silêncio. III. Cumpra-se. Chapada dos Guimarães/MT,data 

assinatura. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002030-72.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR RODOLFO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1002030-72.2019.8.11.0024. AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: 

PAULO CESAR RODOLFO Vistos etc. Intimem-se as partes para, no prazo 

15 (quinze) dias, apresentar o Termo de Acordo, de forma legível, sob 

pena de arquivamento. Cumpra-se, expedindo o necessário. Chapada dos 

Guimarães/MT, data da assinatura. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1043736-81.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO MURILO DE ARRUDA ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS FILHO OAB - MT13685-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINDOLFO PEREIRA DA MATA (REU)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (TERCEIRO INTERESSADO)

ALBINO LUTIANI TOSTA RODRIGUES (CONFINANTES)

RONEY ANDERSON CORREA (CONFINANTES)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo de 05 

dias, acerca da certidão do Oficial de Justiça, devendo promover a 

habilitação dos herdeiros.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 81214 Nr: 1572-77.2016.811.0024

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Açofer - Indústria e Comércio Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Simone Moura Araújo Reyes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sendo assim, INDEFERE-SE o pedido de alienação por hasta pública, 

formulado pelo exequente. 2 – Nos termos do art. 880 do CPC, na hipótese 

da inexistência de irresignação da parte executada, AUTORIZA-SE o 

credor a alienar por sua própria iniciativa o(s) semoventes(is) 

penhorado(s) e avaliado(s) nos autos. 3 – CONSIGNE-SE o prazo de 06 

(seis) meses para a alienação particular dos bens, devendo diligenciar e 

demonstrar que buscou maneiras para a efetivação do ato dentro deste 

período, sob pena de inviabilizar eventual pedido de alienação judicial. 4 – 

O credor deverá colacionar os autos a minuta contratual com a 

qualificação do(s) possível(is) adquirente(s) do(s) bem(ns), como também 

a forma de pagamento, que poderá ocorrer de maneira parcelada, 

utilizando-se como preço mínimo o consignado na avaliação. 5 – Na 

hipótese de alienação do(s) bem(ns) em parcelas sucessivas na forma 

acima, deverá o adquirente prestar em favor do credor, garantia real ou 

fidejussória idônea (carta de fiança bancária) do montante pendente de 

inadimplemento. 6 – Na hipótese de concretização da venda dos bens na 

forma acima, INTIME-SE a parte executada para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, possa tomar conhecimento da alienação, bem como 

manifestar o que entender de direito. 7 – Após, observado o prazo 

consignado de 06 (seis) meses, não sendo realizada a avaliação ou na 

hipótese de sua concretização, neste caso, depois de intimada a parte 
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executada, INTIME-SE o exequente para requerer o que entender de direito 

no prazo de 15 dias. 8 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 59717 Nr: 1065-24.2013.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto Schwarz de Mello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosane Costa Itacaramby - 

OAB:8755/MT

 Diante do exposto, este juízo JULGA IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na exordial.JULGA-SE EXTINTO o feito com resolução do 

mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.Sem condenação em custas 

e honorários.Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e anotações de estilo.INTIME-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75256 Nr: 2509-24.2015.811.0024

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA CRISTINA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado do requerente, pela imprensa, 

para no prazo de 15 dias manifestar, interesse no prosseguimento da 

ação e apresentar o endereço atualizado da parte demandada/executada, 

sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103261 Nr: 1142-57.2018.811.0024

 AÇÃO: Requerimento de Reintegração de Posse->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR PINTO CABRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Modesto Miranda Souza Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:6565/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Schnell Nothen 

Junior - OAB:22.662-0/MT

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado do requerido, pela imprensa, 

da decisão do dia 20/8/2019, a seguir transcrita: "1 – Na forma dos artigos 

9º e 10 do CPC, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias manifestar acerca da petição retro em que a parte autora 

alega o descumprimento do acordo realizado entre as partes,pugnando o 

que entender de direito. 2 – Em seguida, venham os autos CONCLUSOS. 3 

– CUMPRA-SE".

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001628-88.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ENYMAR ATAIDE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS SANTOS ALVES OAB - MT17568-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO ATAÍDE NETO (REU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO Processo: 

1001628-88.2019.8.11.0024. AUTOR(A): ENYMAR ATAIDE REU: 

MARCELO ATAÍDE NETO No despacho de ID n. 24030436 determinou-se a 

intimação da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, demonstrar 

os pressupostos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, 

sob pena de indeferimento do pedido. Devidamente intimada, a parte 

autora se manifestou no ID n. 24537981, apresentando pedido de emenda 

à inicial, reiterando o pedido de gratuidade e juntando documentos. É o 

relato do essencial. Fundamenta-se. Decide-se. A assistência judiciária 

gratuita remonta suas origens no século XX, quando o texto constitucional 

de 1939, em seu art. 72, fez menção dessa proteção, exigindo 

"rendimento ou vencimento que percebe e os encargos pessoais ou de 

família", acompanhado de atestado de pobreza, expedido pelo serviço de 

assistência social (art. 74). Foi, entretanto, o art. 2º, § 1º, da Lei 5.478/68 

que criou a "simples afirmativa", concluindo o texto do art. 4º da Lei 

1.060/50, finalizado pela atual redação da Lei n. 7.510/86. A Lei n. 

1.060/50, conhecida como lei de assistência judiciária gratuita, prevê: Art. 

4º. A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante 

simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em 

condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, 

sem prejuízo próprio ou de sua família. (Redação dada pela Lei nº 7.510, 

de 1986). A Constituição Federal, por sua vez, dispõe: Art. 5.º (...) LXXIV - 

o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos; Malgrado a Constituição da 

República – norma suprema – traga previsão expressa de que para o 

usufruto do benefício da assistência judiciária gratuita é necessária 

comprovação da insuficiência de recursos, a jurisprudência pátria tem 

admitido a simples declaração da parte como presunção juris tantum de 

carência. Entretanto, como se trata de presunção relativa, caso haja 

provas nos autos de que as partes tenham condições para arcar com as 

despesas do processo, o pedido pode e deve ser indeferido, na forma do 

§1º do art. 4º da Lei n. 1060/50: § 1º. Presume-se pobre, até prova em 

contrário, quem afirmar essa condição nos termos desta lei, sob pena de 

pagamento até o décuplo das custas judiciais. (Redação dada pela Lei nº 

7.510, de 1986). Nesse sentido: JUSTIÇA GRATUITA. LEI 1.060/50. 

ALEGAÇÃO DE CONDIÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO "JURIS TANTUM". 

INDEFERIMENTO DO PEDIDO COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS. 

IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NESTA CORTE. SÚMULA 07/STJ. I - O 

benefício da justiça gratuita é concedido mediante a simples afirmação da 

parte de que não está em condição de arcar com as custas do processo. 

Entretanto, tal afirmação possui presunção juris tantum, podendo ser 

confrontada por outras provas lançadas aos autos, nos termos do § 1º do 

art. 4º da Lei 1.060/50. II - A decisão do Tribunal a quo que indefere pedido 

de justiça gratuita com base nas provas dos autos não pode ser revista 

nesta Corte ante o óbice previsto na súmula 7/STJ. III - Recurso especial a 

que se nega provimento. (STJ – REsp 1052158 SP 2008/0091440-2 – 

Relator(a): Ministro FRANCISCO FALCÃO - Julgamento: 17/06/2008 – T1 - 

PRIMEIRA TURMA - Publicação: DJe 27/08/2008) (negritei). Hodiernamente, 

nota-se uma verdadeira banalização do instituto, criado originariamente 

para ampliar o acesso à justiça e, assim, propiciar a todos os cidadãos 

garantir seus direitos. Cotidianamente, pedidos são formulados para 

usufruto do benefício por pessoas que evidentemente têm condições para 

arcar com o custo do processo judicial, sem que com isso incorram em 

qualquer sanção. Magistrados atropelados pelo volume de trabalho 

raramente se dão conta da situação, que contribui para o excesso de 

litigiosidade, uma vez que simplesmente todos podem litigar sem ter custo 

algum. Ora, a interpretação dada pela jurisprudência majoritária, no sentido 

de que basta a afirmação da parte, consentânea com o que dispõe o art. 

4º da lei mencionada, serve de início de prova, contudo, como já 

asseverado, se houver outros indícios do contrário ou até mesmo provas, 

deve o benefício ser indeferido. Ainda, se evidenciado que a parte forjou 

tal declaração, deve sofrer as consequências cíveis e criminais de tal 

atitude. Importante destacar também que o Código de Processo Civil 

preceitua em seu artigo 99, §2º: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça 

pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para 

ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente 

poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem 

a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, 

devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação 

do preenchimento dos referidos pressupostos. Em aresto colhido no 

Colendo Superior Tribunal de Justiça, especificamente no Recurso 

Especial n. 1.584.130/RS, sob a relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, 

na égide do Código de Processo Civil, restou consignado à presunção 
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relativa atinente à declaração prestada pelo interessado no benefício, 

como também verberou no sentido da vigência do art. 5º, caput, da Lei n. 

1.050/1960, viabilizando, inclusive, o indeferimento de ofício do pedido 

havendo fundada razão que vislumbre a patente falta dos pressupostos 

legais para o acolhimento da gratuidade de justiça. Nesse sentido, segue a 

ementa do referido julgado: RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO PRÉVIO DO PREPARO OU DE 

RENOVAÇÃO DO PEDIDO PARA MANEJO DE RECURSO EM QUE SE 

DISCUTE O DIREITO AO BENEFÍCIO. DESNECESSIDADE. AFERIR 

CONCRETAMENTE, SE O REQUERENTE FAZ JUS À GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA. DEVER DA MAGISTRATURA NACIONAL. INDÍCIO DE 

CAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA DO REQUERENTE. 

INDEFERIMENTO, DE OFÍCIO, COM PRÉVIA OPORTUNIDADE DE 

DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO À BENESSE. POSSIBILIDADE. REEXAME DO 

INDEFERIMENTO DO PEDIDO. ÓBICE IMPOSTO PELA SÚMULA 7/STJ. 1. Por 

ocasião do julgamento do AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, relator Ministro 

Raul Araújo, a Corte Especial pacificou, no âmbito do STJ, o entendimento 

de que "[é] desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o 

próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita". 2. Consoante 

a firme jurisprudência do STJ, a afirmação de pobreza, para fins de 

obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de 

veracidade. Por isso, por ocasião da análise do pedido, o magistrado 

deverá investigar a real condição econômico-financeira do requerente, 

devendo, em caso de indício de haver suficiência de recursos para fazer 

frente às despesas, determinar seja demonstrada a hipossuficiência. 3. 

Nos recentes julgamentos de leading cases pelo Plenário do STF - RE 

249003 ED/RS, RE 249277 ED/RS E RE 284729 AgR/MG -, relatados pelo 

Ministro Edson Fachin, aquele Órgão intérprete Maior da Constituição 

Federal definiu o alcance e conteúdo do direito fundamental à assistência 

jurídica integral e gratuita prestada pelo Estado, previsto no art. 5º, LXXIV, 

da CF, conferindo interpretação extensiva ao dispositivo, para considerar 

que abrange a gratuidade de justiça. 4. Por um lado, à luz da norma 

fundamental a reger a gratuidade de justiça e do art. 5º, caput, da Lei n. 

1.060/1950 - não revogado pelo CPC/2015 -, tem o juiz o poder-dever de 

indeferir, de ofício, o pedido, caso tenha fundada razão e propicie 

previamente à parte demonstrar sua incapacidade econômico-financeira 

de fazer frente às custas e/ou despesas processuais. Por outro lado, é 

dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito 

e garantir às partes igualdade de tratamento. 5. É incontroverso que o 

recorrente tem renda significativa e também aposentadoria oriunda de 

duas fontes diversas (previdências oficial e privada). Tal fato já 

configuraria, com base em regra de experiência (arts. 335 do CPC/1973 e 

375 do novo CPC), indício de capacidade financeira para fazer frente às 

despesas do processo, a justificar a determinação de demonstrar-se a 

incapacidade financeira. Como não há também apuração de nenhuma 

circunstância excepcional a justificar o deferimento da benesse, é 

descabido, em sede de recurso especial, o reexame do indeferimento do 

pedido. 6. Recurso especial não provido. (REsp 1584130/RS, Rel. Ministro 

LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 

17/08/2016) (Destaque). No presente caso, inobstante os documentos 

juntados pela parte autora, não restou demonstrada, de fato, a 

hipossuficiência de recursos nos termos da lei. Afinal, muito embora a 

parte autora tenha apresentado comprovante de algumas despesas 

relacionadas ao imóvel objeto da inicial, tais gastos, por si sós, não se 

revelam em indicativo de hipossuficiência econômica. Isso porque não 

aparentam se tratar de despesas rotineiras e cotidianas. Não há, portanto, 

qualquer comprovante dos rendimentos da parte autora, tampouco prova 

da existência de bens em seu nome, como expressamente indicou o 

despacho de ID. 24030436. Dentro desse contexto, verifica-se que não 

houve comprovação dos pressupostos para a concessão dos benefícios 

da gratuidade da justiça. Destaca-se que o benefício da assistência 

judiciária gratuita é destinado às pessoas realmente necessitadas e a 

insuficiência de recursos deve ser demonstrada. Em complemento, a taxa 

judiciária e as custas judiciais devem ser recolhidas no ato da distribuição 

da petição inicial, sendo vedado o deferimento para serem recolhidas no 

final, exceto nos casos previstos em lei (item 2.14.2, CNGC). Ante todo o 

exposto: 1 – INDEFERE-SE os benefícios da assistência judiciária gratuita, 

com fundamento no art. 5º, inciso LXXIV, da CF/88, c/c art. 4º, §1º, da Lei 

n. 1060/50 e o artigo 99, § 2º do Código de Processo Civil. 2 – INTIME-SE a 

parte autora para regularização do pagamento das custas e despesas 

processuais no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do feito por 

ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do 

processo. 3 – Após, CONCLUSOS. 4 – CUMPRA-SE. Chapada dos 

Guimarães/MT, 13 de março de 2020. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001976-09.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI OAB - SP248970 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO BARBOSA DA SILVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

C H A P A D A  D O S  G U I M A R Ã E S  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1001976-09.2019.8.11.0024. REQUERENTE: ITAU UNIBANCO S/A 

REQUERIDO: LUCIANO BARBOSA DA SILVEIRA 1 - Trata-se de processo 

visando o cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido por 

outra comarca, com fulcro no advento da Lei n. 13.043/2014, a qual 

acrescentou o § 12º ao artigo 3º do Decreto-Lei n. 911/69, permitindo-se a 

apreensão do bem localizado em outra comarca por meio do requerimento, 

com a juntada da petição inicial e decisão liminar da ação originária. 

Determinada a expedição do mandado de busca e apreensão por este 

Juízo (id. 24791267), aportou aos autos informação de que o veículo fora 

localizado na Comarca de Cuiabá/MT (id. 26088626). Após, no id. 

26088635, consta cópia da sentença prolatada nos autos principais. 

Dessa feita, diante do esgotamento do objeto do presente requerimento, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de estilo. 2 - 

CUMPRA-SE. Chapada dos Guimarães/MT, 13 de março de 2020. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000745-44.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIZA RIVAROLA ROCHA OAB - MS5896-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

C H A P A D A  D O S  G U I M A R Ã E S  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1000745-44.2019.8.11.0024. REQUERENTE: GILBERTO GOMES DOS 

SANTOS REQUERIDO: SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA 

Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada pelo GILBERTO GOMES 

DOS SANTOS em face de SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS 

LTDA. – RENAULT DO BRASIL, ambos qualificados nos autos. Após o 

recebimento da petição inicial (id. 20659296), a parte demandada fora 

citada, contudo, não compareceu à audiência de conciliação, tampouco 

apresentou contestação. É o relato do essencial. Fundamenta-se. 

Decide-se. DAS QUESTÕES PROCESSUAIS PENDENTES De início, 

considerando que não houve apresentação de resposta pela parte 

requerida, DECRETA-SE a sua revelia, na forma do art. 344 do CPC. Não 

havendo outras preliminares ou questões prejudiciais de mérito, reputa-se 

saneado o feito, nos termos do art. 357 do Código de Processo Civil. 

DELIMITAÇÃO DAS QUESTÕES DE FATO E ORGANIZAÇÃO DAS PROVAS 

Resolvidas as questões processuais pendentes, mister delimitar as 

questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, 

observando-se, para tanto, as questões controvertidas nos autos. Nesse 

quadro, fixa-se como controvertidos os seguintes pontos: (a) A 

responsabilidade pelo conserto do veículo; (b) A desídia da demandada 

em oferecer informação necessária ao consumidor; (c) Os danos 

materiais sofridos pela parte autora; e (d) A existência de dano moral e a 

sua extensão. INTIMEM-SE a parte autora para que especifique as provas 

que efetivamente pretendem produzir, justificando expressamente suas 

respectivas pertinências e razões específicas para cada meio probatório 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento. Após o decurso do 

prazo assinalado, CONCLUSOS para o início da fase instrutória, sem 

prejuízo do julgamento antecipado da pretensão ou a colheita de outros 

elementos probatórios. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Chapada dos 
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Guimarães/MT, 13 de março de 2020. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz 

de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000357-10.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MICHEL HELIO PRADO DE CAMARGO LIBOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIGUEL JORGE PRADO DE CAMARGO LIBOS OAB - MT23174/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000357-10.2020.8.11.0024 POLO ATIVO:MICHEL HELIO 

PRADO DE CAMARGO LIBOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MIGUEL 

JORGE PRADO DE CAMARGO LIBOS POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CHAPADA GUIMARÃES - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 14/05/2020 Hora: 13:30 , no endereço: PRAÇA 

RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - 

CEP: 78195-000 . 13 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000223-51.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON DA SILVA MAGALHAES FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Diego Reis Carmona OAB - MT20889/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KELWEN CASTRO DE ALENCAR (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDINEY DOMINGUES BARROS OAB - MT14282-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte exequente para, no prazo de 05 dias, manifestar 

requerendo o que de direito, tendo em vista o decurso de prazo das parte 

executada nos termos da certidão ID 30249831. Chapada dos 

Guimarães-MT, 13 de março de 2020. Edgar José de Oliveira - Auxiliar 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000097-35.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO CESAR DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Diego Reis Carmona OAB - MT20889/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSA MARIA TOME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDERSON DANTAS HERNANDES OAB - MT21297-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte exequente para, no prazo de 05 dias, manifestar 

acerca da certidão do Oficial de Justiça de Cuiabá-MT ID 29636288, 

requerendo o que de direito. Chapada dos Guimarães-MT, 13 de março de 

2020. Edgar José de Oliveira - Auxiliar Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000360-62.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ELIMAR NUNES GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000360-62.2020.8.11.0024 POLO ATIVO:ELIMAR NUNES 

GONCALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CHAPADA GUIMARÃES - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 14/05/2020 Hora: 13:45 , no 

endereço: PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA DOS 

GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 . 13 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000126-85.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERCHAGUI - COOPERATIVA EDUCACIONAL DE CHAPADA DOS 

GUIMARAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Diego Reis Carmona OAB - MT20889/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIA RAIHANHE DA SILVA DUARTE (EXECUTADO)

 

Intimação da parte exequente para, no prazo de 05 dias, manifestar 

acerca das certidões do Oficial de Justiça de Cuiabá-MT IDs 

29795496/29795500/29795507, requerendo o que de direito. Chapada dos 

Guimarães-MT, 13 de março de 2020. Edgar José de Oliveira - Auxiliar 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000361-47.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO MARCANDELI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT10097-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PROCESSO n. 1000361-47.2020.8.11.0024 POLO ATIVO:FRANCISCO 

MARCANDELI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS EDUARDO DE 

MELO ROSA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CHAPADA GUIMARÃES - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 14/05/2020 Hora: 14:00 , no 

endereço: PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA DOS 

GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 . 13 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010779-66.2013.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MUNER & SILVA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT4729-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALOISIO ROBERTINO DA SILVA SOARES (EXECUTADO)

 

Intimação da parte exequente para, no prazo de 05 dias, manifestar 

acerca da certidão do Oficial de Justiça ID 29892311, requerendo o que de 

direito. Chapada dos Guimarães-MT, 13 de março de 2020. Edgar José de 

Oliveira - Auxiliar Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001589-91.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CLARA ALICE DE OLIVEIRA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação dos advogados das partes da Audiência de Conciliação 

designada para o dia 19/12/2019 Hora: 14:15 , na sala de audiências deste 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069616/3/2020 Página 346 de 799



Juizado Especial, devendo comparecer acompanhados de seus(as) 

constituintes(s). Chapada dos Guimarães-MT, 21 de novembro de 2019. 

Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001589-91.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CLARA ALICE DE OLIVEIRA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões ao 

Recurso Inominado no prazo de 10 dias, nos termos do ato ordinatório dos 

autos. Chapada dos Guimarães-MT, 13 de março de 2020. Edgar José de 

Oliveira - Auxiliar Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010430-58.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MOISES DE MOURA ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO FERREIRA DA CRUZ OAB - MT15914-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT 

(REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte promovente da Audiência de Conciliação 

designada para o dia 14/05/2020 Hora: 14:15 , na sala de audiências deste 

Juizado Especial, devendo comparecer acompanhados de seus(as) 

constituintes(s). Chapada dos Guimarães-MT, 13 de março de 2020. Edgar 

José de Oliveira - Auxiliar Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000365-84.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO MARCANDELI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT10097-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

 

PROCESSO n. 1000365-84.2020.8.11.0024 POLO ATIVO:FRANCISCO 

MARCANDELI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS EDUARDO DE 

MELO ROSA POLO PASSIVO: PORTOSEG S/A - CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CHAPADA GUIMARÃES - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 14/05/2020 Hora: 14:30 , no endereço: PRAÇA 

RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - 

CEP: 78195-000 . 13 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000652-81.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIENE NATALY FERNANDES DE SOUZA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILAS LINO DE OLIVEIRA OAB - MT9151-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

Processo nº. 1000652-81.2019.8.11.0024 Reclamante: MARCIENE 

NATALY FERNANDES DE SOUZA Reclamado: BANCO LOSANGO S.A. - 

BANCO MULTIPLO PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o 

relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Trata-se de Acordo 

entabulado pelas partes INFORMADO ao Id. 27408495, tendo a parte 

autora ainda peticionado nos autos e informado a conta corrente para a 

expedição de competente alvará com os valores que se encontra já 

depositados nos autos ao id. 29066786. Portanto, para que surta seus 

legais e jurídicos efeitos, homologo por sentença o acordo supra, bem 

como a desistência do prazo recursal e, consequentemente, extingo o 

processo com resolução de mérito na forma do art. 487, III, “b” do CPC. 

Expeça-se o Alvara em nome da patrona da autora com relação ao 

valores depositados aos Id. 29341513, conforme dados bancários 

informados ao Id. 29066786. Projeto de sentença sujeito à homologação do 

MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Felipe Árthur Santos 

Alves Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 

40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas 

de estilo. Chapada dos Guimarães, 12 de março de 2020. Ramon 

Fagundes Botelho Juiz de Direito

Comarca de Colíder

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001815-44.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA FREIRE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MIDIA CARBO FERNEDA BORGUETTI OAB - MT21097/O (ADVOGADO(A))

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT15523-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1001815-44.2019.8.11.0009. AUTOR(A): SELMA 

FREIRE REU: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS Vistos. Como é cediço, a Carta Magna só permite o acesso 

gratuito à Justiça aos necessitados desde que comprovem a insuficiência 

de recursos (art. 5º, inc. LXXIV, da CF). Outrossim, o art. 99, § 2º, do CPC, 

dispõe que o juiz poderá indeferir o pedido de gratuidade da justiça se 

houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos 

legais para a concessão da benesse. Compulsando os autos, a 

documentação juntada com a inicial demonstra que a autora é 

proprietária/possuidora de imóvel rural de elevado valor, onde cria gado, o 

que prejudica a análise da alegada insuficiência financeira. Assim, faculto 

à autora, no prazo de quinze (15) dias, trazer aos autos documentos que 

comprovem a alegada insuficiência econômica (cópia de extrato bancário 

ou outro documento idôneo), ou para que, no mesmo prazo, recolha as 

custas e taxas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição e 

consequente extinção do processo. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da assinatura digital. 

(assinada digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000449-67.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT13311-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T P G DE SOUZA E CIA LTDA - ME (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000449-67.2019.8.11.0009. AUTOR(A): 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT REU: T P G DE SOUZA E 

CIA LTDA - ME Vistos. INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 
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cinco (5) dias, junte o inteiro teor do acordo firmado entre as partes, vez 

que, nitidamente, existem páginas faltantes no documento de id. 23977261. 

Após, à conclusão para novas deliberações. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da assinatura digital. 

(assinada digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000362-14.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DALVA DIAS SAMPAIO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000362-14.2019.8.11.0009. AUTOR(A): MARIA 

DALVA DIAS SAMPAIO SILVA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos. RECEBO a inicial em todos os seus termos. 

Deixo de designar audiência de conciliação, tendo em vista o disposto no 

Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV 01/2016, no qual se expressa o 

desinteresse da Fazenda Pública na participação em atos desta natureza. 

CITE-SE a autarquia requerida para, querendo, apresentar resposta, 

dentro do prazo de 30 (trinta) dias (artigo 183, CPC), fazendo-se constar, 

outrossim, as advertências do artigo 344 do CPC. Apresentada 

contestação, INTIME-SE a parte autora para impugná-la, no prazo legal. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, 

data da assinatura eletrônica. (assinada digitalmente) RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001758-60.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MEIRE TEREZINHA HERNACKI DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1001758-60.2018.8.11.0009. AUTOR(A): MEIRE 

TEREZINHA HERNACKI DE ARAUJO REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. A fim de evitar eventual alegação de 

nulidade, bem como visando ao saneamento e ao encaminhamento da 

instrução do feito, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de 

dez (10) dias, especifiquem as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando sua necessidade, sem prejuízo da análise de sua pertinência 

pelo Juízo (art. 370, parágrafo único, do CPC), sob pena de julgamento 

antecipado do mérito. Consigna-se que o pedido de produção de provas 

formulado de maneira genérica ou em atos processuais pretéritos (inicial, 

contestação, impugnação à contestação etc) não serão considerados, 

pois não condizentes com o momento processual. CUMPRA-SE, expedindo 

o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. (assinado digitalmente) RICARDO 

FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000525-57.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ELLO CONSTRUTORA, COMERCIO, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - 

ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAIRINE ELISA BOBATO SCHMITT OAB - MT17174/O (ADVOGADO(A))

HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT OAB - MT14360-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA NOVA CANAA (REQUERIDO)

DIEKSON LUIZ SILVA (REQUERIDO)

 

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, e Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO o(a)

(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 5 (cinco) dias, 

promova ao recolhimento do valor relativo a diligência do senhor Oficial de 

Justiça, através da emissão das guias no site do Tribunal de Justiça do 

E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o ,  e n d e r e ç o  w w w . t j m t . j u s . b r , 

S e r v i ç o s - > G u i a s - > D i l i g ê n c i a s  ( o u 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao), comprovando nos 

autos, salientando que durante a emissão deverá ser escolhido “perímetro 

urbano”. COLÍDER, 13 de março de 2020. Patrícia Novaes Costa 

Dominguez Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000334-46.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA HELENA FACINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000334-46.2019.8.11.0009. AUTOR(A): SILVIA 

HELENA FACINI REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL Vistos. RECEBO a petição inicial, eis que devidamente emendada. 

A tutela de urgência, prevista no artigo 300, caput, do Código de Processo 

Civil, deve ser deferida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. Compulsando os autos, sob um juízo de cognição sumária, não 

verifico prova inequívoca do direito da requerente. De proêmio, cumpre 

esclarecer que os benefícios de auxílio doença e aposentadoria por 

invalidez estão revestidos da cláusula rebus sic stantibus, a indicar que 

perduram enquanto presentes os motivos (no caso, a incapacidade 

laboral) que lhe deram origem. A propósito, é o que estabelece o art. 101, 

caput, da Lei nº. 8.213/91: Art. 101. O segurado em gozo de 

auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e o pensionista inválido estão 

obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a exame 

médico a cargo da Previdência Social, processo de reabilitação 

profissional por ela prescrito e custeado, e tratamento dispensado 

gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, que são 

facultativos. Assim sendo, inexiste ilegalidade no fato de a autarquia 

submeter o autor à perícia médica, a teor do disposto no dispositivo legal 

acima transcrito, de sorte que mesmo o reconhecimento, na via judicial, do 

direito ao recebimento de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez 

não garante à parte autora a percepção perpétua do benefício e a salvo 

de avaliação médica do INSS. No caso, apesar da existência de 

documentos médicos particulares atestando a enfermidade da parte 

autora, o seu teor conflita com a perícia do INSS, não restando clara a 

incapacidade laborativa da parte. Portanto, é necessária a melhor 

elucidação dos fatos, o que será possível apenas por meio de um juízo de 

cognição exauriente, para aferir se a parte autora tem ou não direito à 

manutenção do benefício previdenciário vindicado. Ante o exposto, 

INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA PRETENDIDA, uma vez que ausentes 

os elementos que evidenciem a probabilidade do direito da parte autora. 

Deixo de designar audiência de conciliação, tendo em vista o disposto no 

Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV 01/2016, no qual se expressa o 

desinteresse da Fazenda Pública na participação em atos desta natureza. 

CITE-SE a Autarquia Previdenciária para, querendo, apresentar resposta, 

dentro do prazo de 30 (trinta) dias (artigo 183, NCPC), fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências do artigo 344 do NCPC. Apresentada 

contestação, INTIME-SE a parte autora para impugná-la, no prazo legal. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Colíder-MT, data da assinatura digital. (assinada digitalmente) RICARDO 

FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000915-61.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEM CAETANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON PLENS OAB - MT0005603A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
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(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000915-61.2019.8.11.0009. REQUERENTE: CARMEM 

CAETANO DA SILVA REQUERIDO: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. RECEBO a inicial em todos 

os seus termos. O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que 

o juiz poderá antecipar os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Compulsando os 

autos, sob um juízo de cognição sumária, não verifico prova inequívoca do 

direito da requerente, pois, apesar dos documentos acostados na inicial, 

dando conta do seu contato com a atividade rural, necessária se faz a 

dilação probatória, através de provas testemunhais, a fim de se verificar, 

pelos depoimentos, a comprovação da atividade rural exercida pela 

mesma, em completa consonância com os documentos trazidos a baila e 

pelo lapso temporal de exercício de atividades rurícolas exigido como 

carência, nos termos do art. 143 da Lei 8.213/91. Ante o exposto, 

INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA PRETENDIDA, uma vez que ausentes 

os elementos que evidenciem a probabilidade do direito da parte autora. 

Deixo de designar audiência de conciliação, tendo em vista o disposto no 

Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV 01/2016, no qual se expressa o 

desinteresse da Fazenda Pública na participação em atos desta natureza. 

CITE-SE a autarquia requerida para, querendo, apresentar resposta, 

dentro do prazo de 30 (trinta) dias (artigo 183, CPC), fazendo-se constar, 

outrossim, as advertências do artigo 344 do CPC. CUMPRA-SE, expedindo 

o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da assinatura 

eletrônica. (assinada digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001014-31.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARCOS CONSTANTINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1001014-31.2019.8.11.0009. AUTOR(A): JOSE 

MARCOS CONSTANTINO REU: INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE 

Vistos. RECEBO a petição inicial, eis que devidamente emendada. Todavia, 

mantenho a suspensão do presente processo, como já determinado ao id. 

23978707, pois a matéria de fundo é objeto de julgamento pelo sistema dos 

recursos repetitivos no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (TEMA 862). 

Ademais, diferentemente do alegado pela parte autora, fora determinada a 

suspensão de todos os processos a respeito da matéria, conforme se 

extrai do seguinte excerto da decisão proferida no REsp 1.729.555/SP: 

“[...] Ante o exposto, voto pela afetação do presente Recurso Especial ao 

rito dos recursos repetitivos, com a identificação do seguinte tema: 

"Fixação do termo inicial do auxílio-acidente, decorrente da cessação do 

auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e 86, § 2º, da Lei 8.213/91". 

Determino a suspensão do processamento de todos os processos, 

individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria e tramitem no 

território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015. [...]” Portanto, 

mantenho a suspensão do prefeito feito até o julgamento definitivo da 

controvérsia. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. (assinado digitalmente) 

RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001661-26.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

IVONETE PEREIRA PARDINHO PIRES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT15523-A (ADVOGADO(A))

MIDIA CARBO FERNEDA BORGUETTI OAB - MT21097/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1001661-26.2019.8.11.0009. AUTOR(A): IVONETE 

PEREIRA PARDINHO PIRES REU: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. RECEBO a inicial em todos 

os seus termos. DEFIRO o benefício da justiça gratuita em favor da parte 

autora, que poderá ser revisto a qualquer tempo acaso se altere a 

situação econômica da parte ou acaso se verifique ser inverídica a 

alegada hipossuficiência econômica. O artigo 300 do Código de Processo 

Civil estabelece que o juiz poderá antecipar os efeitos da tutela pretendida 

no pedido inicial quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

Compulsando os autos, sob um juízo de cognição sumária, não verifico 

prova inequívoca do direito da requerente, pois, apesar dos documentos 

acostados na inicial, dando conta do seu contato com a atividade rural, 

necessária se faz a dilação probatória, através de provas testemunhais, a 

fim de se verificar, pelos depoimentos, a comprovação da atividade rural 

exercida pela mesma, em completa consonância com os documentos 

trazidos a baila e pelo lapso temporal de exercício de atividades rurícolas 

exigido como carência, nos termos do art. 143 da Lei 8.213/91. Ante o 

exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA PRETENDIDA, uma vez que 

ausentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito da parte 

autora. Deixo de designar audiência de conciliação, tendo em vista o 

disposto no Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV 01/2016, no qual se 

expressa o desinteresse da Fazenda Pública na participação em atos 

desta natureza. CITE-SE a autarquia requerida para, querendo, apresentar 

resposta, dentro do prazo de 30 (trinta) dias (artigo 183, CPC), fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências do artigo 344 do CPC. Apresentada 

contestação, INTIME-SE a parte autora para impugná-la, no prazo legal. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, 

data da assinatura eletrônica. (assinada digitalmente) RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000262-59.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA AZEVEDO TAVARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSON GOULART OAB - MT18669/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000262-59.2019.8.11.0009. AUTOR(A): MARIA 

APARECIDA AZEVEDO TAVARES REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. RECEBO a petição inicial, eis que devidamente 

emendada. A tutela de urgência, prevista no artigo 300, caput, do Código 

de Processo Civil, deve ser deferida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. Com a devida licença, entendo que os 

documentos que instruíram a inicial não são aptos ao ponto de evidenciar 

a probabilidade do direito da parte autora, pois, apesar dos documentos 

médicos particulares atestando a sua enfermidade, não é possível 

constatar, de plano, que a parte requerente possui condição de segurado 

especial da seguridade social, haja vista a necessidade de se provar a 

efetiva atividade rural. Ademais, o teor dos documentos médicos juntados 

pela autora conflita com a perícia do INSS, que não constatou a 

incapacidade para o trabalho, não restando clara, portanto, a 

incapacidade laborativa da parte. Assim, é necessária a melhor elucidação 

dos fatos, o que será possível apenas por meio de um juízo de cognição 

exauriente, para aferir se a parte autora tem ou não direito à declaração 

do benefício previdenciário vindicado. Ante o exposto, INDEFIRO A 

TUTELA DE URGÊNCIA PRETENDIDA, uma vez que ausentes os elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito da parte autora. Deixo de 

designar audiência de conciliação, tendo em vista o disposto no 

Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV 01/2016, no qual se expressa o 

desinteresse da Fazenda Pública na participação em atos desta natureza. 

CITE-SE a Autarquia Previdenciária para, querendo, apresentar resposta, 

dentro do prazo de 30 (trinta) dias (artigo 183, NCPC), fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências do artigo 344 do NCPC. Apresentada 

contestação, INTIME-SE a parte autora para impugná-la, no prazo legal. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Colíder-MT, data da assinatura digital. (assinada digitalmente) RICARDO 

FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000329-24.2019.8.11.0009
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Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

ANNA PAULA MATOS ROOS OAB - MT23893/O (ADVOGADO(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000329-24.2019.8.11.0009. AUTOR(A): MARIA 

LUCIA DOS SANTOS REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL Vistos. RECEBO a petição inicial, eis que devidamente emendada. 

A tutela de urgência, prevista no artigo 300, caput, do Código de Processo 

Civil, deve ser deferida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. Compulsando os autos, sob um juízo de cognição sumária, não 

verifico prova inequívoca do direito da requerente. De proêmio, cumpre 

esclarecer que os benefícios de auxílio doença e aposentadoria por 

invalidez estão revestidos da cláusula rebus sic stantibus, a indicar que 

perduram enquanto presentes os motivos (no caso, a incapacidade 

laboral) que lhe deram origem. A propósito, é o que estabelece o art. 101, 

caput, da Lei nº. 8.213/91: Art. 101. O segurado em gozo de 

auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e o pensionista inválido estão 

obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a exame 

médico a cargo da Previdência Social, processo de reabilitação 

profissional por ela prescrito e custeado, e tratamento dispensado 

gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, que são 

facultativos. Assim sendo, inexiste ilegalidade no fato de a autarquia 

submeter o autor à perícia médica, a teor do disposto no dispositivo legal 

acima transcrito, de sorte que mesmo o reconhecimento, na via judicial, do 

direito ao recebimento de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez 

não garante à parte autora a percepção perpétua do benefício e a salvo 

de avaliação médica do INSS. No caso, apesar da existência de laudos 

médicos particulares atestando a enfermidade da parte autora, o seu teor 

conflita com a perícia do INSS. Ademais, a parte requerente não juntou 

documentos médicos atualizados, isto é, produzidos após a data da 

cessação do benefício, que comprovem a sua incapacidade total para o 

labor, não restando clara, portanto, a incapacidade laborativa da parte. 

Assim, é necessária a melhor elucidação dos fatos, o que será possível 

apenas por meio de um juízo de cognição exauriente, para aferir se a 

parte autora tem ou não direito à manutenção do benefício previdenciário 

vindicado. Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA 

PRETENDIDA, uma vez que ausentes os elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito da parte autora. Deixo de designar audiência de 

conciliação, tendo em vista o disposto no Ofício-Circular 

AGU/PF-MT/DPREV 01/2016, no qual se expressa o desinteresse da 

Fazenda Pública na participação em atos desta natureza. CITE-SE a 

Autarquia Previdenciária para, querendo, apresentar resposta, dentro do 

prazo de 30 (trinta) dias (artigo 183, NCPC), fazendo-se constar, 

outrossim, as advertências do artigo 344 do NCPC. Apresentada 

contestação, INTIME-SE a parte autora para impugná-la, no prazo legal. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Colíder-MT, data da assinatura digital. (assinada digitalmente) RICARDO 

FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002078-76.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUME PEREIRA CORREIA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1002078-76.2019.8.11.0009. REQUERENTE: 

BANCO DAYCOVAL S/A REQUERIDO: CLAUME PEREIRA CORREIA Vistos. 

Como é sabido, o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/67, determina que 

para que seja deferida a busca e apreensão do veículo o devedor deve 

ser constituído em mora. Tem-se, portanto, que um dos pressupostos de 

constituição do processo é a prova da notificação válida. No caso em tela, 

verifico que o endereço contratual é “Rua Ceres, nº. 802, Colíder-MT, mas 

a notificação extrajudicial encartada aos autos fora encaminhada para um 

endereço diferente (Rua Goiás, nº. 13, Jardim Alegre, Colíder-MT), 

atestando o carteiro, no AR, que não existe o número informado. Portanto, 

não é possível reconhecer a presunção de que o requerido tomou ciência 

da notificação, pois ela foi encaminhada a endereço diverso do que 

consta no contrato e não foi recebida por ele. Pontua-se que a existência 

de protesto da dívida não supre a intimação pessoal no caso, pois, como é 

cediço, a intimação de protesto por edital consiste em medida excepcional, 

somente sendo viável caso frustrada as tentativas de comunicação 

pessoal do ato (STJ, AgRg no Ag 601.761/SC, Rel. Min. Humberto Gomes 

De Barros, Terceira Turma, julgado em 20/09/2005). Assim, como a petição 

inicial não se encontra instruída de forma suficiente a comprovar a efetiva 

constituição em mora da parte requerida, sendo este requisito 

indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão (art. 2º, 

§ 2º, do Decreto-Lei 911/69 e Súmula 72 do STJ), determino que o autor 

emende a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que junte 

documento de notificação extrajudicial válido, vale dizer, enviado ao 

endereço correto indicado no contrato, ou para que, no mesmo prazo, 

comprove a alteração do endereço contratual, a justificar a remessa da 

correspondência a endereço diverso, sob pena de indeferimento da inicial 

e extinção do processo. INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. (assinado 

digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001462-04.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON RAFAEL SILVA DE MORAIS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESSA SILVANI DE SOUZA MAXIMO OAB - MT24834/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1001462-04.2019.8.11.0009. ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL: AILTON RAFAEL SILVA DE MORAIS ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL: SEGURADORA LÍDER Vistos. Como é cediço, a Carta Magna só 

permite o acesso gratuito à Justiça aos necessitados desde que 

comprovem a insuficiência de recursos (art. 5º, inc. LXXIV, da CF). 

Outrossim, o art. 99, § 2º, do CPC, dispõe que o juiz poderá indeferir o 

pedido de gratuidade da justiça se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da benesse. 

Em consulta ao sistema RENAJUD, verifiquei que o autor possui dois 

veículos automotores registrados em seu nome, o que prejudica a análise 

da alegada insuficiência financeira. Noutro giro, aduz o art. 320 do CPC 

que a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à 

propositura da ação. Compulsando o feito, verifico que a parte autora não 

juntou o comprovante de prévio requerimento administrativo do prêmio 

buscado neste feito, condição indispensável à propositura da ação. 

Trata-se de tema pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e 

que dispensa maiores divagações. A propósito (destaques acrescidos): 

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. SEGURO. DPVAT. 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. REQUISITO ESSENCIAL PARA 

PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL PARA CONFIGURAÇÃO DO 

INTERESSE DE AGIR. INÉRCIA DO AUTOR QUANTO A ESTE PEDIDO. 

REVERSÃO DO ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INCURSÃO EM 

MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DO ACESSO À 

JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. 

MATÉRIA ATINENTE À COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 

1. O requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o 

ingresso da demanda judicial. 2. Rever o entendimento firmado pelo 

acórdão recorrido, no sentido da não formulação do requerimento 

administrativo, demanda a análise do acervo fático-probatório dos autos, o 

que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 3. O tema constitucional em 

discussão (inafastabilidade do acesso ao Poder Judiciário) refoge à 

alçada de controle desta Corte Superior de Justiça. 4. Agravo regimental 

desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 936574 SP 2007/0063191-6, Relator: 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 

02/08/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/08/2011). 
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Destaca-se, por oportuno, que a questão não se refere ao exaurimento da 

esfera administrativa, a qual, como cediço, não impede o acesso ao 

judiciário, exceto nos casos excepcionados pela Constituição Federal. Na 

hipótese, trata-se de requerimento prévio administrativo, requisito 

essencial para a utilidade da providência jurisdicional, isso porque o 

Judiciário é meio de aplicação da justiça, como forma de soluções de 

conflitos. No caso versado, como se nota, ainda não há lide a ser sanada 

pelo Poder Judiciário, na medida em que a parte requerida sequer foi 

provocado a prestar o bem da vida aqui postulado. Desta feita, faculto à 

autora, no prazo de quinze (15) dias, trazer aos autos documentos que 

comprovem a alegada insuficiência econômica (cópia da CTPS, holerite, 

extrato bancário – conta corrente e poupança – ou outro documento 

idôneo) ou para que, no mesmo prazo, recolha as custas e taxas iniciais, 

sob pena de cancelamento da distribuição e consequente extinção do 

processo, bem como para que, no mesmo prazo, emende a inicial, 

juntando a comprovação do indeferimento do pedido buscado nesta ação 

na via administrativa, sob pena de indeferimento da inicial. Após, à 

conclusão para novas deliberações. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. 

(assinado digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000928-94.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR DOS SANTOS MARQUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES OAB - MT0012424S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000928-94.2018.8.11.0009. AUTOR(A): VILMAR 

DOS SANTOS MARQUES REU: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. A fim de 

evitar eventual alegação de nulidade, bem como visando ao saneamento e 

ao encaminhamento da instrução do feito, INTIMEM-SE as partes para que, 

no prazo comum de dez (10) dias, especifiquem as provas que ainda 

pretendem produzir, justificando sua necessidade, sem prejuízo da análise 

de sua pertinência pelo Juízo (art. 370, parágrafo único, do CPC), sob 

pena de julgamento antecipado do mérito. Consigna-se que o pedido de 

produção de provas formulado de maneira genérica ou em atos 

processuais pretéritos (inicial, contestação, impugnação à contestação 

etc) não serão considerados, pois não condizentes com o momento 

processual. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

(assinado digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000356-70.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO OAB - MT0017493A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000356-70.2020.8.11.0009. AUTOR: FRANCISCO 

DE ASSIS DE LIMA REU: PROCURADORIA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos. RECEBO a inicial em todos os seus termos. DEFIRO o benefício da 

justiça gratuita em favor da parte autora, que poderá ser revisto a 

qualquer tempo acaso se altere a situação econômica da parte ou acaso 

se verifique ser inverídica a alegada hipossuficiência econômica. 

Considerando a natureza dos direitos em litígio, deixo para momento 

oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação (CPC, art. 

139, inc. VI, e Enunciado nº. 35 da ENFAM). CITE-SE e INTIME-SE a parte 

requerida para, querendo e no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar 

contestação à pretensão autoral. Com o aporte da peça contestatória, 

INTIME-SE a parte autora para, querendo e no prazo legal, impugná-la. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, 

data da assinatura eletrônica. (assinado digitalmente) RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001568-63.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

PRECOCE INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES E SUPLEMENTOS 

MINERAIS LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA MARQUES DOS SANTOS OAB - MT0021071A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENIS MONTANHER DA MATA (REU)

NIEDJA LISBOA DA SILVA DA MATA (REU)

 

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, e Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO o(a)

(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 5 (cinco) dias, 

promova ao recolhimento do valor relativo a diligência do senhor Oficial de 

Justiça, através da emissão das guias no site do Tribunal de Justiça do 

E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o ,  e n d e r e ç o  w w w . t j m t . j u s . b r , 

S e r v i ç o s - > G u i a s - > D i l i g ê n c i a s  ( o u 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao), comprovando nos 

autos, salientando que durante a emissão deverá ser escolhido “perímetro 

urbano”. COLÍDER, 13 de março de 2020. Patrícia Novaes Costa 

Dominguez Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000596-93.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

OLI BALTAZAR LERMEN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON LAURO SCHMIDT OAB - MS11612 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LORIVAL ANTONIO SGUISSARDI (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO SGUIZARDI OAB - MT0016483A (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Intimação do Advogado do Embargante, bem como, do 

Advogado Embargado, a fim de que, no prazo comum de dez (10) dias, 

especifiquem as provas que ainda pretendem produzir, justificando sua 

necessidade, sem prejuízo da análise de sua pertinência pelo Juízo (art. 

370, parágrafo único, do CPC), sob pena de julgamento antecipado do 

mérito, consignando que o pedido de produção de provas formulado de 

maneira genérica ou em atos processuais pretéritos (inicial, contestação, 

impugnação à contestação etc) não serão considerados, pois não 

condizentes com o momento processual, bem como, para que tomem 

ciência do teor do acórdão de id. 28454379 constante nos autos. 

Colider/MT, 13/03/2020 PATRÍCIA NOVAES COSTA DOMINGUEZ Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001258-91.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CELMA MIGUEL SAUGO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUZA BATISTA DA SILVA OAB - MT0016598A (ADVOGADO(A))

WEDERSON FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012611A-B 

(ADVOGADO(A))

SILVANA DA FONSECA ROSAS OAB - MT19926/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1001258-91.2018.8.11.0009. EXEQUENTE: CELMA 

MIGUEL SAUGO EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos. Compulsando os autos, verifico que decorreu o prazo de 

suspensão requerido pela parte autora. Assim, INTIME-A para, no prazo 

de dez (10) dias, impulsionar o feito, juntando o documento requisitados 

pelo Juízo, sob pena de indeferimento da inicial. No mesmo prazo supra, 

deverá a parte autora informar o motivo, se conhecido, pelo qual a 

Autarquia Previdenciária suspendeu o seu benefício de auxílio-doença, 

mormente se houve a realização de perícia médica revisional junto à 

requerida e o seu resultado, de tudo fazendo prova nestes autos, sob 

pena de indeferimento da inicial. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. (assinada 

digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000958-32.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA MAIARA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000958-32.2018.8.11.0009. AUTOR(A): 

VANESSA MAIARA DOS SANTOS REU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL Vistos. RECEBO a inicial em todos os seus termos. 

DEFIRO os benefícios da gratuidade processual em favor da parte autora, 

podendo revogá-los a qualquer momento acaso demonstrada, no curso do 

processo, a suficiência financeira da parte. Deixo de designar audiência 

de conciliação, tendo em vista o disposto no Ofício-Circular 

AGU/PF-MT/DPREV 01/2016, no qual se expressa o desinteresse da 

Fazenda Pública na participação em atos desta natureza. CITE-SE a 

Autarquia Previdenciária para, querendo, apresentar resposta, dentro do 

prazo de 30 (trinta) dias (artigo 183 do CPC), fazendo-se constar, 

outrossim, as advertências do artigo 344 do CPC. Apresentada 

contestação, INTIME-SE a parte autora para impugná-la, no prazo legal. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, 

data da assinatura eletrônica. (assinada digitalmente) RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002190-16.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ADAIR LORCA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO DE ALMEIDA BATISTA OAB - MT13549-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO PEREIRA DE SOUZA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIO PEREIRA DE SOUZA OAB - MT0013911A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1002190-16.2017.8.11.0009. EMBARGANTE: 

ADAIR LORCA EMBARGADO: HELIO PEREIRA DE SOUZA Vistos. A fim de 

evitar eventual alegação de nulidade, bem como visando o 

encaminhamento da instrução do feito, INTIMEM-SE as partes para que, no 

prazo comum de dez (10) dias, especifiquem as provas que ainda 

pretendem produzir, justificando fundamentadamente sua necessidade, 

sem prejuízo da análise de sua pertinência pelo Juízo (art. 370, parágrafo 

único, do CPC). Consigna-se que o pedido de produção de provas 

formulado de maneira genérica ou em atos processuais pretéritos (inicial, 

contestação, impugnação etc.) não serão considerados, pois não 

condizentes com o momento processual. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. 

(assinada digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000504-52.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS BACHIEGA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAGNETI MARELLI COFAP FABRICADORA DE PECAS LTDA. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATA GHEDINI RAMOS OAB - MT0230015A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000504-52.2018.8.11.0009. AUTOR(A): JOSE 

CARLOS BACHIEGA REU: MAGNETI MARELLI COFAP FABRICADORA DE 

PECAS LTDA. Vistos. A fim de evitar eventual alegação de nulidade, bem 

como visando ao saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, 

INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de dez (10) dias, 

especifiquem as provas que ainda pretendem produzir, justificando sua 

necessidade, sem prejuízo da análise de sua pertinência pelo Juízo (art. 

370, parágrafo único, do CPC), sob pena de julgamento antecipado do 

mérito. Consigna-se que o pedido de produção de provas formulado de 

maneira genérica ou em atos processuais pretéritos (inicial, contestação, 

impugnação à contestação etc) não serão considerados, pois não 

condizentes com o momento processual. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. 

(assinada digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001125-83.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

IVONI APARECIDA GODOY DA SILVA (EMBARGANTE)

TEMISTOCLES NUNES DA SILVA SOBRINHO (EMBARGANTE)

OSCAR NUNES DA SILVA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Silvio Eduardo Polidorio OAB - MT0013968A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1001125-83.2017.8.11.0009. EMBARGANTE: 

TEMISTOCLES NUNES DA SILVA SOBRINHO, OSCAR NUNES DA SILVA, 

IVONI APARECIDA GODOY DA SILVA EMBARGADO: BANCO BRADESCO 

Vistos. A fim de evitar eventual alegação de nulidade, bem como visando 

ao encaminhamento da instrução do feito, INTIMEM-SE as partes para que, 

no prazo comum de dez (10) dias, especifiquem as provas que ainda 

pretendem produzir, justificando sua necessidade, sem prejuízo da análise 

de sua pertinência pelo Juízo (art. 370, parágrafo único, do CPC). 

Consigna-se que o pedido de produção de provas formulado de maneira 

genérica ou em atos processuais pretéritos (inicial, contestação, 

impugnação etc) não serão considerados, pois não condizentes com o 

momento processual. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. (assinada 

digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000931-49.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000931-49.2018.8.11.0009. AUTOR(A): MANOEL 

PEREIRA DA SILVA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL Vistos. A fim de evitar eventual alegação de nulidade, bem como 

visando ao saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, 

INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de dez (10) dias, 

especifiquem as provas que ainda pretendem produzir, justificando sua 

necessidade, sem prejuízo da análise de sua pertinência pelo Juízo (art. 

370, parágrafo único, do CPC), sob pena de julgamento antecipado do 

mérito. Consigna-se que o pedido de produção de provas formulado de 

maneira genérica ou em atos processuais pretéritos (inicial, contestação, 

impugnação à contestação etc) não serão considerados, pois não 

condizentes com o momento processual. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. 

(assinada digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001419-04.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO SOARES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1001419-04.2018.8.11.0009. AUTOR(A): ANTONIO 

SOARES DOS SANTOS REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL Vistos. RECEBO a inicial em todos os seus termos. Deixo de 

designar audiência de conciliação, tendo em vista o disposto no 

Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV 01/2016, no qual se expressa o 

desinteresse da Fazenda Pública na participação em atos desta natureza. 

CITE-SE a autarquia requerida para, querendo, apresentar resposta, 

dentro do prazo de 30 (trinta) dias (artigo 183, CPC), fazendo-se constar, 

outrossim, as advertências do artigo 344 do CPC. Apresentada 

contestação, INTIME-SE a parte autora para impugná-la, no prazo legal. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, 

data da assinatura eletrônica. (assinada digitalmente) RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001422-56.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIO LINHARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1001422-56.2018.8.11.0009. AUTOR(A): EMILIO 

LINHARES REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

Vistos. A fim de evitar eventual alegação de nulidade, bem como visando 

ao saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, INTIMEM-SE as 

partes para que, no prazo comum de dez (10) dias, especifiquem as 

provas que ainda pretendem produzir, justificando sua necessidade, sem 

prejuízo da análise de sua pertinência pelo Juízo (art. 370, parágrafo 

único, do CPC), sob pena de julgamento antecipado do mérito. Consigna-se 

que o pedido de produção de provas formulado de maneira genérica ou 

em atos processuais pretéritos (inicial, contestação, impugnação à 

contestação etc) não serão considerados, pois não condizentes com o 

momento processual. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. (assinada 

digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000266-67.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA FERREIRA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT15523-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000266-67.2017.8.11.0009. REQUERENTE: JOSE 

MARIA FERREIRA DE SOUSA REQUERIDO: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos. A fim de evitar eventual alegação de 

nulidade, bem como visando ao saneamento e ao encaminhamento da 

instrução do feito, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de 

dez (10) dias, especifiquem as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando sua necessidade, sem prejuízo da análise de sua pertinência 

pelo Juízo (art. 370, parágrafo único, do CPC), sob pena de julgamento 

antecipado do mérito. Consigna-se que o pedido de produção de provas 

formulado de maneira genérica ou em atos processuais pretéritos (inicial, 

contestação, impugnação à contestação etc) não serão considerados, 

pois não condizentes com o momento processual. CUMPRA-SE, expedindo 

o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da assinatura 

eletrônica. (assinado digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000241-20.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALVANI CAVALCANTE DA SILVA (AUTOR(A))

JOSE CELESTINO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES OAB - MT0012424S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000241-20.2018.8.11.0009. AUTOR(A): JOSE 

CELESTINO DA SILVA, MARIA ALVANI CAVALCANTE DA SILVA REU: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. A 

fim de evitar eventual alegação de nulidade, bem como visando ao 

saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, INTIMEM-SE as 

partes para que, no prazo comum de dez (10) dias, especifiquem as 

provas que ainda pretendem produzir, justificando sua necessidade, sem 

prejuízo da análise de sua pertinência pelo Juízo (art. 370, parágrafo 

único, do CPC), sob pena de julgamento antecipado do mérito. Consigna-se 

que o pedido de produção de provas formulado de maneira genérica ou 

em atos processuais pretéritos (inicial, contestação, impugnação à 

contestação etc) não serão considerados, pois não condizentes com o 

momento processual. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. (assinada 

digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001197-36.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

AMADEU DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1001197-36.2018.8.11.0009. AUTOR(A): AMADEU 

DA SILVA REU: INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE Vistos. RECEBO a 

petição inicial, eis que devidamente emendada. A tutela de urgência, 

prevista no artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, deve ser 

deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 

Compulsando os autos, sob um juízo de cognição sumária, não verifico 

prova inequívoca do direito da requerente. De proêmio, cumpre esclarecer 

que os benefícios de auxílio doença e aposentadoria por invalidez estão 

revestidos da cláusula rebus sic stantibus, a indicar que perduram 

enquanto presentes os motivos (no caso, a incapacidade laboral) que lhe 

deram origem. A propósito, é o que estabelece o art. 101, caput, da Lei nº. 

8.213/91: Art. 101. O segurado em gozo de auxílio-doença, aposentadoria 

por invalidez e o pensionista inválido estão obrigados, sob pena de 

suspensão do benefício, a submeter-se a exame médico a cargo da 

Previdência Social, processo de reabilitação profissional por ela prescrito 

e custeado, e tratamento dispensado gratuitamente, exceto o cirúrgico e a 

transfusão de sangue, que são facultativos. Assim sendo, inexiste 

ilegalidade no fato de a autarquia submeter o autor à perícia médica, a teor 

do disposto no dispositivo legal acima transcrito, de sorte que mesmo o 

reconhecimento, na via judicial, do direito ao recebimento de 

auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez não garante à parte autora 

a percepção perpétua do benefício e a salvo de avaliação médica do INSS. 

No caso, apesar da existência de documentos médicos particulares 

atestando a enfermidade da parte autora, o seu teor conflita com a perícia 

do INSS, não restando clara a incapacidade laborativa da parte. Portanto, 

é necessária a melhor elucidação dos fatos, o que será possível apenas 

por meio de um juízo de cognição exauriente, para aferir se a parte autora 

tem ou não direito à manutenção do benefício previdenciário vindicado. 

Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA PRETENDIDA, uma vez 

que ausentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito da 

parte autora. Deixo de designar audiência de conciliação, tendo em vista o 

disposto no Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV 01/2016, no qual se 

expressa o desinteresse da Fazenda Pública na participação em atos 

desta natureza. CITE-SE a Autarquia Previdenciária para, querendo, 

apresentar resposta, dentro do prazo de 30 (trinta) dias (artigo 183, 

NCPC), fazendo-se constar, outrossim, as advertências do artigo 344 do 

NCPC. Apresentada contestação, INTIME-SE a parte autora para 
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impugná-la, no prazo legal. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da assinatura digital. 

(assinada digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001237-18.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DANUBIA LAIA GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO OAB - MT0012613A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1001237-18.2018.8.11.0009. AUTOR(A): LUCIANA 

DANUBIA LAIA GOMES REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

29.979.036/0001-40 Vistos. RECEBO a petição inicial, eis que devidamente 

emendada. A tutela de urgência, prevista no artigo 300, caput, do Código 

de Processo Civil, deve ser deferida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. Compulsando os autos, sob um juízo de 

cognição sumária, não verifico prova inequívoca do direito da requerente. 

De proêmio, cumpre esclarecer que os benefícios de auxílio doença e 

aposentadoria por invalidez estão revestidos da cláusula rebus sic 

stantibus, a indicar que perduram enquanto presentes os motivos (no 

caso, a incapacidade laboral) que lhe deram origem. A propósito, é o que 

estabelece o art. 101, caput, da Lei nº. 8.213/91: Art. 101. O segurado em 

gozo de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e o pensionista 

inválido estão obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a 

submeter-se a exame médico a cargo da Previdência Social, processo de 

reabilitação profissional por ela prescrito e custeado, e tratamento 

dispensado gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, 

que são facultativos. Assim sendo, inexiste ilegalidade no fato de a 

autarquia submeter a parte autora à perícia médica, a teor do disposto no 

dispositivo legal acima transcrito, de sorte que mesmo o reconhecimento, 

na via judicial, do direito ao recebimento de auxílio-doença ou 

aposentadoria por invalidez não garante à parte autora a percepção 

perpétua do benefício e a salvo de avaliação médica do INSS. No caso, 

apesar da existência de documentos médicos particulares atestando a 

enfermidade da parte autora, o seu teor conflita com a perícia do INSS, 

não restando clara a incapacidade laborativa da parte. Portanto, é 

necessária a melhor elucidação dos fatos, o que será possível apenas por 

meio de um juízo de cognição exauriente, para aferir se a parte autora tem 

ou não direito à manutenção do benefício previdenciário vindicado. Ante o 

exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA PRETENDIDA, uma vez que 

ausentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito da parte 

autora. Deixo de designar audiência de conciliação, tendo em vista o 

disposto no Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV 01/2016, no qual se 

expressa o desinteresse da Fazenda Pública na participação em atos 

desta natureza. CITE-SE a Autarquia Previdenciária para, querendo, 

apresentar resposta, dentro do prazo de 30 (trinta) dias (artigo 183, 

NCPC), fazendo-se constar, outrossim, as advertências do artigo 344 do 

NCPC. Apresentada contestação, INTIME-SE a parte autora para 

impugná-la, no prazo legal. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da assinatura digital. 

(assinada digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000486-02.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DIONISIO PRUDENTE DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSON GOULART OAB - MT18669/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000486-02.2016.8.11.0009. AUTOR(A): DIONISIO 

PRUDENTE DE SOUZA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL Vistos. Considerando que a parte requerida, devidamente citada, 

deixou transcorrer in albis o prazo previsto para apresentar contestação 

(id. 6031392), DECRETO sua revelia, todavia, sem a aplicação dos efeitos 

materiais, ante a indisponibilidade dos direitos em litígio (art. 345, inc. II, do 

CPC). Neste sentido (destaques acrescidos): APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

ORDINÁRIA PREVIDENCIÁRIA - INSS - REVELIA - EFEITOS - 

INAPLICABILIDADE. Por pertencer á administração indireta e exercer 

atividades estatais, tutelando direitos indisponíveis, não se aplica ao INSS 

os efeitos da revelia, consoante disposição do art. 320, II do Código de 

Processo Civil. Havendo a necessidade de abertura de instrução 

probatória, mostra-se inaplicável a sistemática prevista no art. 515, § 3º, 

do CPC, não estando a causa madura para julgamento. Sentença anulada. 

(TJ-MG - AC: 10223120187735001 MG, Relator: Amorim Siqueira, Data de 

Julgamento: 03/06/2014, Câmaras Cíveis / 9ª Câmara Cível, Data de 

Publicação: 10/06/2014). PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR 

IDADE. TRABALHADOR RURAL. INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL 

A SER CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. REVELIA DO INSS. 

IMPOSSIBILIDADE. DIREITOS INDISPONÍVEIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO 

PROBATÓRIA. TUTELA ANTECIPADA. [...] 3. A sentença julgou procedente 

o pedido inicial, nos termos do art. 330, do CPC, sem a oitiva de 

testemunhas, após decretar a revelia do INSS, por não ter apresentado 

contestação, apesar de devidamente intimado. 4. Inaplicável a revelia 

contra o INSS, por se tratar de direitos indisponíveis. (TRF-1 - AC: 51367 

TO 2007.01.99.051367-0, Relator: Desembargador Federal Néviton 

Guedes, Data de Julgamento: 08/08/2012, Primeira Turma, Data de 

Publicação: e-DJF1 p .615 de 21/09/2012). A fim de evitar eventual 

alegação de nulidade, bem como visando ao saneamento e ao 

encaminhamento da instrução do feito, INTIMEM-SE as partes para que, no 

prazo comum de dez (10) dias, especifiquem as provas que ainda 

pretendem produzir, justificando sua necessidade, sem prejuízo da análise 

de sua pertinência pelo Juízo (art. 370, parágrafo único, do CPC), sob 

pena de julgamento antecipado do mérito. Consigna-se que o pedido de 

produção de provas formulado de maneira genérica ou em atos 

processuais pretéritos (inicial, contestação, impugnação à contestação 

etc) não serão considerados, pois não condizentes com o momento 

processual. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. (assinada digitalmente) 

RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001125-49.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

J. G. D. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CILSO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0020430A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. M. I. J. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1001125-49.2018.8.11.0009. REQUERENTE: JESIELE 

GOULART DA ROCHA REQUERIDO: IVO MATIAS ISRAEL JUNIOR Vistos. 

Ante a informação de que o requerido se encontra recluso em 

estabelecimento prisional penal, e considerando a natureza dos direitos 

em litígio, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da 

audiência de conciliação (CPC, art. 139, inc. VI, e Enunciado nº. 35 da 

ENFAM). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida no endereço declinado ao 

id. 20473810 para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contestação à pretensão autoral. Caso o requerido informe a 

impossibilidade de constituir advogado, INTIME-SE a Defensoria Pública do 

Estado para representá-lo nestes autos. Com o aporte da peça 

contestatória, INTIME-SE a parte autora para, querendo e no prazo legal, 

impugná-la. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. (assinada digitalmente) 

RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001795-24.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

HELIETTE AUGUSTO MILAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069616/3/2020 Página 354 de 799



(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1001795-24.2017.8.11.0009. REQUERENTE: 

HELIETTE AUGUSTO MILAN REQUERIDO: EXMA. SRA. DIRETORA DE 

PREVIDÊNCIA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 

PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - MT PREV, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos. RECEBO o feito no estado em que se encontra, 

ratificando-se os atos praticados pelo Magistrado declinante. De pronto, 

DETERMINO a correção do polo passivo da ação, uma vez que o requerido 

é o instituto, e, não, a sua diretora. A fim de evitar eventual alegação de 

nulidade, bem como visando ao saneamento e ao encaminhamento da 

instrução do feito, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de 

dez (10) dias, especifiquem as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando sua necessidade, sem prejuízo da análise de sua pertinência 

pelo Juízo (art. 370, parágrafo único, do CPC), sob pena de julgamento 

antecipado do mérito. Consigna-se que o pedido de produção de provas 

formulado de maneira genérica ou em atos processuais pretéritos (inicial, 

contestação, impugnação à contestação etc) não serão considerados, 

pois não condizentes com o momento processual. CUMPRA-SE, expedindo 

o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da assinatura 

eletrônica. (assinada digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001920-55.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. D. S. J. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINALDO RUEDA OAB - MT0020899A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. B. D. S. (REQUERIDO)

M. H. B. D. S. (REQUERIDO)

M. B. D. S. (REQUERIDO)

D. A. D. S. (REQUERIDO)

D. D. S. (REQUERIDO)

R. C. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1001920-55.2018.8.11.0009. REQUERENTE: MARIA 

APARECIDA DOS SANTOS JOSE REQUERIDO: DINARTE DA SILVA Vistos. 

RECEBO a petição inicial, eis que devidamente emendada. PROCEDA-SE a 

Serventia com a correção do polo passivo, devendo constar as partes 

mencionadas ao id. 25982796. Considerando a natureza dos direitos em 

litígio, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da 

audiência de conciliação (CPC, art. 139, inc. VI, e Enunciado nº. 35 da 

ENFAM). CITEM-SE e INTIMEM-SE as partes requeridas para, querendo, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem contestação à pretensão autoral. 

Com o aporte da peça contestatória, INTIME-SE a parte autora para, 

querendo e no prazo legal, impugná-la. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. 

(assinado digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 49000 Nr: 2790-69.2008.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TECIDOS EDVANI LTDA, EVANI LUCIA ALVES 

DE ALMEIDA, ANTENOR ALEXANDRE DE ALMEIDA, EDSON ALEXANDRE 

DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560

 Vistos.

Cuida-se de execução fiscal tendo como partes as em epígrafe.

A parte exequente informou no petitório retro o adimplemento integral da 

dívida em execução, pugnando pela extinção da ação.

É o que merece registro.

DECIDO.

Tendo havido pagamento integral do débito pelo executado, impõe-se a 

extinção do processo em face da quitação da dívida fiscal.

Aduz o art. 924, inciso II, do CPC, que se extingue a execução quando a 

obrigação for satisfeita.

Ainda, o art. 925, do mesmo diploma legal, estatui que a extinção só 

produz efeito quando declarada por sentença.

É o caso presente.

A dívida exequenda foi devidamente paga pela executada, conforme 

comprovantes acostados pela parte exequente.

Assim, em face do cumprimento voluntário da obrigação de pagar quantia 

certa, desnecessária se torna a continuidade da prestação jurisdicional 

executiva.

Ressalte-se que, tendo em vista a quitação da dívida, os bens ou valores 

possivelmente constritos devem ser desbloqueados.

Ante o exposto, JULGO E DECLARO extinto o processo COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, com base no art. 924, II, do Código de 

Processo Civil, e determino o desbloqueio de bens ou valores porventura 

constritos.

Custas a cargo da parte executada, com as ressalvas do § 3º, do art. 98, 

do CPC.

CONDENO, outrossim, a parte executada em honorários advocatícios, 

estes fixados em:

a) 10% (dez por cento) se o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido for de até 200 (duzentos) salários-mínimos;

b) 8% (oito por cento) se o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido for superior a 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos;

c) 5% (cinco por cento) se o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido for superior a 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 

20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

d) 3% (três por cento) se o valor da condenação ou do proveito 

econômico for superior a 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 

(cem mil) salários-mínimos; ou

e) 1% (um por cento) se o valor da condenação ou do proveito econômico 

for superior a 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

Tudo na forma do art. 85, § 2º e incisos e § 3º, incisos I a V, do CPC, com 

as ressalvas do § 3º, do art. 98, do CPC.

Caso a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico 

obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no 

inciso I do § 3º, do citado art. 85 do CPC, a fixação do percentual de 

honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa 

subsequente, e assim sucessivamente, consoante o disposto no § 5º do 

mesmo art. 85 do CPC.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com a devida baixa 

na distribuição.

PUBLIQUE-SE e INTIME-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 50648 Nr: 1372-62.2009.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA ORGANISTA DIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

O feito fora suspenso em razão do falecimento da parte autora (fl. 157).

Em petição às fls. 143/145, os herdeiros da parte autora requereram sua 

habilitação no processo.

Instada a se manifestar, a parte requerida não se opôs ao pedido (fl. 159).

Vieram os autos conclusos para deliberações.

É o epítome do necessário

DECIDO.

Cuidando-se de matéria de direito e de fato em que inexiste necessidade 

de produção de prova em audiência, passo, imediatamente, ao julgamento 

do mérito quanto ao pedido de habilitação, nos termos do art. 691 do CPC.
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Como é cediço, a habilitação consiste no procedimento especial incidente 

e que tem por fim restabelecer o desenvolvimento da relação processual 

interrompido pela morte de uma das partes.

Para a habilitação, é necessário que exista segurança jurídica quanto a 

serem os habilitantes todos os herdeiros, isto é, não faltarem, por omissão 

ou qualquer outro motivo, outros herdeiros, e, para isto, não é preciso o 

inventário em curso.

É que a morte implica a transmissão imediata do domínio e da posse da 

herança aos sucessores do falecido (art. 1.784 do Código Civil), de modo 

que se o óbito do autor se deu no curso da tramitação processual, para 

que o processo não seja extinto precocemente, faz-se necessária a 

habilitação dos herdeiros.

A propósito, dispõe o art. 687 do CPC que “a habilitação tem lugar quando, 

por falecimento de qualquer das partes, os interessados houverem de 

suceder-lhe 849 no processo”, sendo que o art. 688 do mesmo Códex 

dispõe que “a habilitação pode ser requerida pelos sucessores do 

falecido, em relação à parte”.

Assim, cabe ao Juízo verificar se os habilitantes possuem, de fato, a 

condição de herdeiros, bem como se todos os sucessores dos de cujus 

estão presentes no processo.

Compulsando os autos, verifico que o pedido de habilitação às fls. 143/145 

foi promovido pelos filhos da parte autora falecida (herdeiros 

necessários), conforme comprovam os documentos de fls. 146/148, não 

havendo, ademais, oposição da parte requerida (fl. 159). Verifico, 

ademais, que não existem outros herdeiros, o que se denota pela certidão 

de óbito de fl. 146, que atesta que a falecida deixou dois filhos.

Assim, a procedência do pedido de habilitação é medida de rigor.

Por todo o exposto, DEFIRO a habilitação dos herdeiros (fls. 143/145) em 

sucessão a falecida parte autora, devendo o feito seguir seu trâmite 

regular.

Mantenho a suspensão do processo principal até o trânsito em julgado 

desta sentença, nos termos do art. 692 do CPC.

INTIMEM-SE as partes.

Com o trânsito em julgado - o que deverá ser certificado -, tornem os autos 

conclusos para novas deliberações.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 88313 Nr: 1557-27.2014.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HBBS-BM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCMPCL, DAPT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 DEFIRO o pedido inserto no petitório retro, para determinar, via sistema 

BACEN-JUD, o bloqueio e a penhora de ativos financeiros da parte 

executada.

 Com a vinda do resultado da diligência, em sendo integral ou parcialmente 

frutífera (ressalvado valores ínfimos), INTIME-SE a parte executada para, 

querendo e no prazo legal, apresentar impugnação, consignando-se que, 

em razão da imutabilidade da coisa julgada, a possibilidade de defesa no 

cumprimento de sentença é restrita, limitando-se às matérias constantes 

nos incisos do § 1º do art. 525 do CPC.

 Após, INTIME-SE a parte exequente para requerer o que entender de 

direito, em cinco (5) dias.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 95506 Nr: 2959-12.2015.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FCFDS, RRFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CAÑAL - OAB:13578/A, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido inserto no petitório retro.

Assim, DETERMINO, via sistema RENAJUD, o bloqueio e a penhora de 

veículos automotores registrados no nome das partes executadas.

 Com a vinda do resultado da diligência, INTIME-SE a parte exequente para 

requerer o que entender de direito, em cinco (5) dias, sob pena de 

extinção.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 92795 Nr: 1187-14.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARIA CARDOSO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIRENE CRISTINA 

CARVALHO - OAB:16036/O MT, JANAINA MACEDO RIBEIRO 

POSSMOSER - OAB:15845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LILIANE CASADEI - 

OAB:6989/MT

 Vistos.

Delibero pelo prosseguimento do feito.

A fim de evitar eventual alegação de nulidade, bem como visando ao 

saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, INTIMEM-SE as 

partes para que, no prazo comum de dez (10) dias, especifiquem as 

provas que ainda pretendem produzir, justificando sua necessidade, sem 

prejuízo da análise de sua pertinência pelo Juízo (art. 370, parágrafo 

único, do CPC), sob pena de julgamento antecipado do mérito.

Consigna-se que o pedido de produção de provas formulado de maneira 

genérica ou em atos processuais pretéritos (inicial, contestação, 

impugnação à contestação etc) não serão considerados, pois não 

condizentes com o momento processual.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 82328 Nr: 3365-38.2012.811.0009

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO CARVALHO DA CUNHA 

NETO - OAB:OAB-DF 55.542

 Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO ajuizada por SUZICLEI ALVES 

CARVALHO em face de ELIAS RAFAEL NEVES.

Em apertada síntese, a parte requerente pugna judicialmente pela 

desconstituição do vínculo matrimonial, haja vista que o casal se encontra 

separado de fato.

 Consta dos autos que na constância do matrimônio o casal não angariou 

bens, bem como não possuem filhos em comum.

Regularmente citada, a parte requerida apresentou contestação não se 

opondo à procedência do pedido de divórcio.

Impugnação à contestação à fl. 64.

É breve o RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Tendo em vista a desnecessidade de produção de outras provas, passo 

ao julgamento antecipado do pedido, em conformidade com o art. 355, 

inciso I, do CPC.

Inexistem questões preliminares ou prejudiciais que obstruem a análise do 

mérito dos pedidos.

Dispõe o art. 226, § 6º, da CF, que o casamento civil pode ser dissolvido 

pelo divórcio.

Na mesma toada, o art. 1571, inciso IV, do CC, a sociedade conjugal 

termina pelo divórcio.

No que toca à legitimidade para o pedido de divórcio, o art. 1.582, caput, 
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do CC, disciplinou que ela competirá somente aos cônjuges.

Destarte, o divórcio nada mais é do que o rompimento do vínculo conjugal 

reconhecido pela lei, por meio do qual, a pedido de ao menos uma das 

partes, põe-se termo aos efeitos do casamento.

 Com efeito, o divórcio é verdadeiro direito potestativo da parte, ou seja, 

ninguém está obrigado a permanecer unido a outrem se esta não for a sua 

vontade, como bem delineado no art. 5º, XX, da CF, prescindindo da 

satisfação de qualquer condição ou prazo para dissolver a sociedade 

conjugal – basta a vontade de um dos cônjuges.

Nesta senda, é de se ver no caso trazido à baila a decretação do divórcio, 

eis que direito potestativo da parte requerente.

Por todo o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, resolvo o 

mérito e julgo PROCEDENTE o pedido da ação para DECRETAR o divórcio 

de ELIAS RAFAEL NEVES e SUZICLEI ALVES CARVALHO.

OFICIE-SE ao Cartório de Registro Civil que lavrou a certidão de casamento 

das partes, a fim de que seja averbada a presente sentença.

CONDENO a parte requerida ao pagamento de custas processuais e 

honorários de sucumbência, os quais FIXO no mínimo legal, com a 

ressalva do art. 98, § 3º, do CPC.

Após o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE os autos com 

as respectivas baixas de distribuição.

PUBLIQUE-SE e INTIME-SE.

 CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 85076 Nr: 2469-58.2013.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURDES MEDEIROS DE OLIVEIRA DONASSAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZ MOVEIS ELETRODOMESTICOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISMAILI DE OLIVEIRA 

DONASSAN - OAB:16.045/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Lucio da Silva - 

OAB:244711/SP, MAURICIO RICARDO ALVES - OAB:15.523/MT

 Vistos.

Trata-se de ação cominatória c.c. pedido de indenização por danos morais 

proposta por LOURDES MEDEIROS DE OLIVEIRA DONASSAN em desfavor 

de EXTRALUZ MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS.

Aduz a parte autora, em síntese, que adquiriu junto a empresa ré 03 (três) 

aparelhos condicionadores de ar, marca Springer, modelo Split, 12.000 k, 

no valor de R$ 1.142,00 (um mil, cento e quarenta e dois reais), a ser pago 

em 10 (dez) parcelas de R$ 344,70 (trezentos e quarenta e quatro reais e 

setenta centavos), mediante a emissão de cártulas de cheque.

Todavia, além de constar na nota fiscal a marca Carrier, salienta que 01 

(um) dos aparelhos apresentou defeito, tendo a parte requerida se 

recusado a solucionar a questão.

Em contestação, a parte requerida aduziu, preliminarmente, a ausência de 

interesse de agir. No mérito, sustenta que houve a perda da garantia, uma 

vez que a instalação dos aparelhos foi realizada por técnico não 

autorizado. Alega ainda, que Carrier é uma marca Springer. Por fim, 

pugnou pela improcedência dos pedidos e a condenação da parte autora 

em litigância de má-fé (fls. 32/42).

Impugnação à contestação (fls. 79/88).

Designada audiência de instrução e julgamento, um causídico sem 

instrumento procuratório requereu a redesignação da audiência, havendo 

discordância da parte autora. No ato, o pedido de redesignação da 

solenidade foi indeferido pelo Juízo, considerando a ausência de interesse 

da parte requerida em produzir outras provas (fl. 116).

É o sucinto relatório.

DECIDO.

Inicialmente, não prospera a arguição de falta de interesse de agir feita 

pelo réu.

 Isso porque, segundo a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de 

Justiça, as condições da ação devem ser aferidas com base na teoria da 

asserção, isto é, o exame das condições da ação deve ser feito em 

abstrato, pela versão dos fatos trazida na petição inicial, in statu 

assertionis.

O juiz verificará se as condições da ação estão preenchidas 

considerando verdadeiro aquilo que consta da inicial, em abstrato. Assim, 

caso inverídicos os fatos arguidos na peça vestibular, haverá 

pronunciamento de mérito desfavorável à parte autora.

Superada a questão preliminar, presentes as condições da ação e os 

pressupostos de constituição e existência válida da relação 

jurídico-processual, passo ao julgamento do mérito.

A pretensão veiculada pela autora nos autos em testilha se refere à 

situação de vício do produto, assunto disciplinado pelo CDC, no art. 18.

Uma vez vítima do evento danoso na condição de consumidor, conforme a 

exegese do art. 2º da Lei 8.078/90, do Código de Defesa do Consumidor, 

resta patente a aplicação da legislação consumerista ao caso sub oculis.

Segundo o art. 18, caput, do CDC, os fornecedores de produtos de 

consumo duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou 

quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que 

se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles 

decorrentes da disparidade com as indicações constantes do recipiente, 

da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, podendo o 

consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

Na espécie, a autora demonstrou cabalmente que adquiriu um produto da 

parte requerida, o qual apresentou defeito e não foi por ela sanado. Aduz 

ainda, que contratou técnico particular para realizar a instalação do 

produto em razão da inexistência de técnico autorizado nesta urbe.

Assim, malgrado a parte requerida tenha aduzido a perda da garantia em 

razão da instalação do produto por técnico não autorizado, não 

demonstrou a existência de técnico autorizado pela empresa fabricante 

nesta urbe, ou ainda que o dano decorreu da má instalação, ônus que lhe 

incumbia em razão da redação do art. 373, inciso II, do CPC.

Nesse sentido, entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande 

do Sul:

“Ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍCIO NO PRODUTO. AR 

CONDICIONADO. COMPROVADO DEFEITO DE FÁBRICA. NEGATIVA DE 

ASSISTÊNCIA PELA RÉ SOB ALEGAÇÃO DE PERDA DE GARANTIA. VÍCIO 

OCULTO. A INSTALAÇÃO DO APARELHO REALIZADA POR TERCEIRO 

NÃO AUTORIZADO PELA FABRICANTE NÃO GERA PERDA DA GARANTIA 

POR SI SÓ. O DANO DECORRENTE DA MÁ INSTALAÇÃO NÃO RESTOU 

COMPROVADO. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO PELO BEM. DANO 

MORAL EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADO. BEM ESSENCIAL. 

AQUISIÇÃO DO APARELHO PARA DAR MAIOR CONFORTO A FILHA DA 

AUTORA QUE SOFRE DE DIABETES. QUANTUM FIXADO EM R$3.000,00. 

PRECEDENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”(TJRS, Recurso 

Cível, Nº 71006648398, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em: 10-03-2017)

Diante de uma situação dessas, em conformidade com o art. 18, § 1º, o 

consumidor pode exigir, se o vício não for sanado em trinta dias, 

alternativamente à sua escolha: I – substituição do produto por outro da 

mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II – a restituição imediata 

da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais 

perdas e danos; III – o abatimento proporcional do preço.

Não obstante, a autora tenha manifestado preferência pela substituição do 

produto por outro da mesma espécie em perfeitas condições de uso, é 

deveras desarrazoado obrigar que o fornecedor entregue produto que 

eventualmente não disponha em seu estoque em razão do lapso temporal 

desde a aquisição, ainda mais quando não há sequer notícia de que o 

referido bem é fabricado atualmente.

Nesta senda, a medida mais equânime para solucionar a presente 

contenda é a condenação do réu à restituição da quantia paga 

monetariamente atualizada, na forma apregoada pelo art. 18, § 1º, inciso II, 

do CDC.

 No tocante ao dano moral alegado, insta esclarecer que todo cidadão tem 

do Poder Judiciário a garantia de ver dirimido um litígio do qual faça parte, 

mediante prestação da tutela jurisdicional. Trata-se de uma garantia 

constitucional, assegurada pelo art. 5º, inciso XXXV, da Constituição 

Federal, entretanto, o Magistrado ao decidir deve analisar se de fato 

houve um dano moral ou apenas um mero aborrecimento.

Quem vive em sociedade diariamente passa por situações de manifesto 

desagrado, sem com isso haver um atentado à esfera moral juridicamente 

protegida. É preciso que se trace uma nítida linha divisória entre o dano 

moral e o aborrecimento cotidiano. Os danos morais passíveis de 

indenização são aqueles traduzidos mais especificamente pela dor 

intensa, pela elevada vergonha, pela injúria moral.

É certo que, todo aquele que se achar ofendido tem o direito de ir ao Poder 

Judiciário, mas este não tem a obrigação de reconhecer dano moral por 

qualquer trivial motivo. Assim, a indenização a título de dano moral deve 
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ser concedida para casos sérios, não podendo ser banalizada, a ponto de 

ser deferida para casos de meros aborrecimentos.

A vida nos reserva alguns pequenos transtornos que podem se agravar 

ou atenuar, dependendo do nosso comportamento. Transtornos e 

contratempos que o ser humano sofre no seu cotidiano, normais na vida 

de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil.

A Jurisprudência é pacífica nesse sentido:

“Nem todo aborrecimento, insegurança ou desgaste emocional é 

indenizável a título de danos morais, sendo necessário que o sofrimento 

experimentado pela vítima seja profundo e contundente.” (TAMG - 

Embargos Declaratórios - 0241244-2/01241244-2 - Publ. DJ 29.08.98 - 

fonte: Informa Jurídico).

"Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade 

exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de 

fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, 

entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas 

e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se 

assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, 

ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais 

aborrecimentos." (Apelação Cível nº 301.729-0, Juiz Lauro Bracarense).

 Conforme matéria veiculada (25/10/2016) sobre o julgamento do REsp 

1.426.710, a Ministra Nancy Andrighi fez crítica à indústria do dano moral 

ao julgar tal processo, aduzindo que: "As pessoas por qualquer coisa 

estão pedindo dano moral. Por qualquer simples aborrecimento." (…) 

"Dissabores, desconfortos e frustrações de expectativa fazem parte da 

vida moderna, em sociedades cada vez mais complexas e multifacetadas. 

Não se pode aceitar que qualquer estímulo que afete negativamente a vida 

ordinária configure dano moral."

O ministro Sanseverino destacou que, em algumas situações, usa-se o 

dano moral para compensar outras questões. Segundo Cueva, o STJ deve 

se debruçar sobre o tema, especialmente o seu núcleo central de 

proteção. No caso, uma empresa de material de construção foi condenada 

por dano moral por aparecimento de manchas no piso cerâmico da 

consumidora. Embora tenha entendido que houve, sim, frustração da 

consumidora (com alterações na reforma que promovia), considerou que 

tais questões são materiais e não afetam o âmago do indivíduo.

 Dessa maneira, da análise detida dos fatos declinados na exordial, 

verifico que a parte requerente não logrou êxito em comprovar que fora 

submetida a qualquer tipo de constrangimento ou situação vexatória, eis 

que o representante da empresa agiu com moderação.

POSTO ISTO e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do CPC, com resolução de mérito, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos da peça isagógica para que se proceda à 

restituição da quantia despendida pela autora, somente no tocante à 

correção monetária, que deverá observar o INPC e juros moratórios de 1% 

ao mês desde a data do desembolso;

CONDENO a instituição financeira ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios de sucumbência, os quais restam fixados em 

10% do valor da causa.

Transitada em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE estes autos, sem 

prejuízo das baixas e anotações de estilo.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 56271 Nr: 650-57.2011.811.0009

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM DIAS DA ROCHA, JAIR DIAS DA ROCHA, 

MARIA SUELI LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISABEL LOPES ROCHA - Espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO BARRETO DA CRUZ - 

OAB:17.238/MT, ELISANGELA DINARTE SOARES - OAB: MT - 11.875

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de ação de inventário negativo tendo como parte as em epígrafe.

 Entre um ato e outro, sobreveio manifestação da parte inventariante no 

sentido de que não possui interesse na ação, requerendo a desistência e 

o arquivamento do feito.

É o breve relatório.

DECIDO.

 A desistência da ação é um ato unilateral do autor, o qual abdica de forma 

expressa de sua posição processual. Em regra, não depende do 

consentimento do réu para que seja homologada.

A exceção se encontra no art. 485, § 4º, do CPC, segundo o qual, 

oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, 

desistir da ação.

No caso em voga, vê-se pelo objeto da ação que inexiste polo passivo, 

motivo pelo qual não há óbice legal para a homologação da desistência.

 Ante o exposto, com espeque no art. 485, inciso VIII, do CPC, 

HOMOLOGO a desistência da ação e EXTINGO o processo sem resolução 

do mérito.

CONDENO a parte autora ao pagamento de custas, com as ressalvas do § 

3º, do art. 98, do CPC, caso beneficiária da justiça gratuita.

DESCABE condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

Após o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE, com as baixas 

e anotações de praxe.

 PUBLIQUE-SE e INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 57975 Nr: 2260-60.2011.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS BÓIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON PLENS - OAB:5603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença ou embargos à 

execução opostos pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

em desfavor de LUIZ CARLOS BÓIA.

Devidamente intimada, a parte impugnada/exequente concordou com os 

cálculos apresentados pela parte impugnante/executada à fl. 282.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a impugnação ao cumprimento de 

sentença ou embargos à execução, com resolução do mérito, com fulcro 

no art. 487, inciso III, alínea “a”, do CPC, e determino o prosseguimento da 

execução com base na memória de cálculo elaborada pela Contadoria, que 

HOMOLOGO, devendo ser ela atualizada em razão do lapso temporal 

decorrido.

Condeno a parte impugnada/exequente ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da 

causa, com as ressalvas do § 3º,do art. 98, do CPC.

Após o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE Precatório/RPV em favor da parte 

exequente, na forma do art. 535, § 3º, do CPC, observando-se os cálculos 

apresentados.

Com o aporte da resposta aos ofícios, INTIME-SE a parte exequente para 

impulsionar o feito.

INTIMEM-SE as partes.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 80168 Nr: 1129-16.2012.811.0009

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMSH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO LAVEZZO - OAB:5709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO DE ABREU - 

OAB:MT3.114 PR21.71

 Vistos.

Ante a necessidade da comprovação da propriedade e posse do imóvel 

mencionado à fl. 120, INTIME-SE a parte autora, pessoalmente, para 

apresentar matrícula atualizada do imóvel n° 23.837, em cinco (5) dias, sob 

pena de extinção.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069616/3/2020 Página 358 de 799



ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 14309 Nr: 52-12.1988.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIWAMA - MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS 

LTDA, NEWTON BRANDÃO, FRANCISCO PIETRO, NAIR PIRES PIETRO, 

PAULO CESAR DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:MT - 22.165 - A, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:MT 

17.980-A, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13.842-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AFONSO WALKER - 

OAB:OAB/MT nº 15563, ORLANDO CESAR JULIO - OAB:122800/SP

 Vistos.

Cuida de exceção de pré-executividade manejada por PAULO CESAR DE 

CASTRO em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A (fls. 146/165).

Sustenta a parte excipiente a prescrição intercorrente do crédito e requer 

o cancelamento da cédula de crédito comercial nº 87/00201-9.

A parte excepta, devidamente intimada, quedou-se inerte, conforme

certidão retro .

Vieram os autos conclusos para deliberações.

É o que merece registro.

DECIDO.

O ordenamento processual pátrio não dispõe expressamente sobre a 

possibilidade de interposição de exceção de pré-executividade, mas tanto 

a doutrina quanto a jurisprudência tem admitido este expediente quando se 

busca anular a execução, em face da ausência dos requisitos 

necessários para o desenvolvimento do processo executivo.

Não sendo obedecidos os requisitos e pressupostos da execução, 

portanto, pode o executado abordar a questão nos próprios autos, tendo 

em vista a inviabilidade da execução.

Sobre o tema, ensina o insigne jurista Humberto Theodoro Júnior (2006, p. 

232):

“A nulidade é vício fundamental e, assim, priva o processo de toda e 

qualquer eficácia. Sua declaração, no curso da execução, não exige 

forma ou procedimento especial. A todo momento o juiz poderá declarar a 

nulidade do feito tanto a requerimento quanto ex officio. Não é preciso, 

portanto, que o devedor utilize dos embargos à execução. Poderá argüir a 

nulidade em simples petição, nos próprios autos da execução.”

Assim, a exceção de pré-executividade somente é cabível quando se 

alegam questões ou vícios processuais que podem ser comprovados de 

plano, ou seja, que não demandam dilação probatória e que possam se 

reconhecidos, inclusive, ex officio pelo Magistrado.

Neste sentido, eis a lição de Marcos Valls Feu Rosa (Exceção de 

Pré-Executividade Matérias de Ordem Pública no Processo de Execução, 

3.ª ed., p. 64):

“Posta a questão em outros termos teríamos, então, que, se a prova 

pré-constituída produzida quando da arguição da ausência dos requisitos 

da execução for suficiente para o exame da matéria, não poderá o juiz se 

furtar à decisão da questão, aguardando o oferecimento de embargos, 

sob pena de privar o devedor de seus bem sem observância do devido 

processo legal. Se, por outro lado, a prova pré-constituída produzida 

quando da arguição da ausência dos requisitos da execução não for 

suficiente para o exame da matéria, ou se o mesmo (o exame da matéria) 

depender de outros tipos de provas, deverá o juiz, ainda que dúvidas 

restem sobre o preenchimento dos requisitos da execução, rejeitar a 

arguição para, nos embargos, após a devida instrução probatória, decidir 

a matéria.”

 No presente caso, é cabível que a matéria de defesa seja apreciada por 

meio de incidente de exceção de pré-executividade como pretende a 

executada, ora excipiente.

Assiste razão ao excipiente.

A ação de execução de crédito prescreve em 05 (cinco) anos, contados 

da data do transcurso do prazo de suspensão, nos termos do art. 921, § 

4º, do CPC.

No particular, verifica-se que a execução, por determinação judicial (fl. 

83), foi suspensa e provisoriamente arquivada em 27/07/2007. O feito 

permaneceu arquivado até 04/09/2013, quando a parte exequente 

peticionou nos autos.

Assim, decorreram aproximadamente seis (6) anos e cinco (5) meses 

desde o provisório arquivamento do feito.

No respeitante, tese fixada no Incidente de Assunção de Competência nº 

1 do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. 

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO 

INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. 

OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. 

RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as 

seguintes:

1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, 

quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de 

prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída 

do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, 

conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, 

inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do 

art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas 

hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada 

em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair 

interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional 

ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da 

norma processual).

1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as 

manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, 

inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição 

intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum 

fato impeditivo à incidência da prescrição.

2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após 

o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da 

recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório.

3. Recurso especial provido.” (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO 

AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 

22/08/2018).”

Ante ao exposto, ACOLHO a exceção de pré-executividade apresentada, 

por conseguinte, DECLARO A PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO de ofício, nos 

termos artigo 921, § 5º, do Código de Processo Civil, com a resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 487, inciso II, do Código de Processo 

Civil.

INTIMEM-SE as partes desta decisão.

CONDENO a excepta/exequente ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por 

cento) do valor da causa, com as ressalvas do art. 98, § 3º, do CPC, caso 

beneficiária da justiça gratuita.

 Após o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE, com as 

baixas e anotações de praxe.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 85834 Nr: 3230-89.2013.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO FAUSTINO FERREIRA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR ORTIZ MACHADO - 

OAB:OAB/ 16.938-A, ROSÂNGELA ROMANO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 17.593-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 Vistos.

Ante o teor da certidão retro, INTIME-SE a parte exequente para 

impulsionar o feito no prazo de cinco (5) dias, sob pena de arquivamento.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 93438 Nr: 1638-39.2015.811.0009

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA ARROIO PAVANI DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DAYCOVAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FERNANDO LOPES - 

OAB:MT 19.949

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner B Mascarenhas 

Barbosa - OAB:6.835/MS

 Vistos.

 Trata-se de ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c.c. 

inexistência de débito, indenização por danos morais e pedido de tutela de 

urgência proposta por LUZIA ARROIO PAVANI DE OLIVEIRA em desfavor 

de BANCO DAYCOVAL S/A.

 Em breve suma, a parte autora alega que contratou dois empréstimos 

consignados com terceiro (Banco Rural) no mês de julho de 2009, sendo 

tais valores descontados dos benefícios previdenciários de pensão por 

morte e aposentadoria por idade, correspondentes a R$139,50 (cento e 

trinta e nove reais e cinquenta centavos) e R$89,80 (oitenta e nove reais e 

oitenta centavos), respectivamente, os quais quitaria integralmente em 20 

de agosto 2014.

 Todavia, afirma que os descontos subsistiram após a data 

convencionada e, em contato com a Agência de Atendimento da 

Previdência Social de Colíder- MT, foi informada da existência de outras 

duas consignações oriundas do banco requerido.

Aduz que a cobrança é indevida, uma vez que não celebrou qualquer 

negócio jurídico com a parte requerida, tratando-se de possível fraude.

 O feito foi recebido, concedeu-se a gratuidade da justiça à parte autora e 

deferiu-se o pedido de tutela de urgência, a fim de suspender os 

descontos do mútuo consignado em tela. Deferiu-se ainda a inversão do 

ônus da prova, na forma do art. 6º, inciso VIII do CDC.

 Em contestação, a parte requerida alegou a contratação regular do 

empréstimo consignado em questão, razão pela qual pugnou pela 

improcedência dos pedidos da peça exordial.

 Às fls. 98 vº/100, a parte requerida juntou cópia do contrato assinado 

pela parte autora.

 Na sequência a parte autora apresentou impugnação à contestação (fls. 

121/133).

 As partes foram intimadas para especificarem as provas que ainda 

pretendiam produzir.

 A parte requerente solicitou a realização de perícia grafotécnica (fl. 135). 

Já a parte requerida, pugnou pela expedição de ofício ao Banco Rural para 

confirmação da quitação das dívidas parte autora perante aquela 

instituição em 19/11/2012, bem como a expedição de ofício ao Banco 

Cooperativa Sicredi, a fim de confirmar que os depósitos foram realizados 

via Transferência Eletrônica Disponível (TED), diretamente na conta de 

titularidade da parte autora, referente aos empréstimos consignados (fls. 

136/137).

 Às fls. 159/160, a parte requerida acostou o comprovante de suspensão 

do descontos referente aos empréstimos consignados.

 Designada e realizada audiência de conciliação, esta restou infrutífera 

(fl.165).

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o breve RELATÓRIO.

FUNDAMENTO e DECIDO.

 Inexistindo a necessidade de produção de outras provas, com fulcro no 

art. 355, inciso I, do CPC, julgo antecipadamente o pedido para proferir 

sentença resolvendo o mérito.

 Em que pese à parte autora tenha aduzido a necessidade de exame 

grafotécnico, prescindível sua realização pela clarividente similaridade das 

assinaturas constantes nos documentos acostados pela parte autora (fls. 

28/31) e pela assinatura constante no contrato acostado pela parte 

requerida (fls. 98 vº/100).

 O artigo 370, do Código de Processo Civil, institui que cabe ao Magistrado 

conduzir os autos, decidindo às provas necessárias ou inúteis para 

resolução da lide e formação de seu livre convencimento.

 Ademais, em conformidade com as Cédulas de Crédito Bancário – Limite 

de Crédito para Empréstimo com Desconto em Folha de Pagamento nº 

51-1399185/12 (fl. 98 vº/99), e nº 51-1399442/12 (fl. 100/100 vº), as 

partes celebraram o primeiro contrato em 20/11/2012, no valor de R$ 

2.919,48(dois mil, novecentos e dezenove e quarenta e oito centavos), a 

ser pago pela parte autora via desconto em folha, em 58 (cinquenta e oito) 

prestações de R$ 89,80 (oitenta e nove reais e oitenta centavos), com 

vencimento da primeira parcela em janeiro de 2013 e da última em outubro 

de 2017 . Já o segundo contrato foi celebrado em 22/11/2012, no valor de 

R$ 4.535,15 (quatro mil quinhentos e trinta e cinco reais e quinze 

centavos) também a ser pago pela parte autora via desconto em folha, em 

58 (cinquenta e oito) prestações de R$139,50 (cento e trinta e nove reais 

e cinquenta centavos)R$ 89,80, com vencimento da primeira em janeiro de 

2013 e da última em outubro de 2017.

 Consta ainda que os valores dos empréstimos foram disponibilizados à 

parte autora via Transferência Eletrônica Disponível (TED) para a conta 

corrente de sua titularidade nº 73578-7, agência 0818, Banco 748, 

Cooperativa Sicredi.

 Assim, malgrado a parte autora negue a celebração de negócio jurídico 

com a parte ré, não é crível tampouco razoável presumir que terceiro 

tenha contratado fraudulosamente um empréstimo consignado, sem 

perceber qualquer benesse financeira com a suposta prática delituosa.

 Conquanto a autora sustente que os empréstimos objeto dos pedidos foi 

contratado por terceiro mediante fraude, a absoluta semelhança entre sua 

assinatura aposta na cédula de identidade (CI/GR), instrumento de 

procuração e termo de declaração de hipossuficiência que instruem a 

inicial (fls. 28/31), com a manuscrita no contrato de empréstimo (fls. 98 

vº/100) acostado pela defesa, permite a este magistrado concluir que o 

negócio jurídico foi celebrado pelas partes, inexistindo suspeita acerca de 

estelionato a ensejar a dilação probatória.

 Nesse sentido, precedente do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso:

 “GRAFOTÉCNICA NA ASSINATURA APOSTA NO CONTRATO – 

DESNECESSIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – 

RECURSO DESPROVIDO. Inexistindo necessidade de maior instrução 

probatória à luz do conjunto fático-probatório apresentado nos autos, que 

dá suficiência para o convencimento do Magistrado singular, é de se 

desprover o recurso quando a alegação genérica acerca da necessidade 

de produção de prova grafotécnica representa mera tentativa de dilação 

probatória.” (TJMT - N.U 0000700-65.2014.8.11.0078, MARCIO 

APARECIDO GUEDES, SEGUNDA C MARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 11/04/2018, Publicado no DJE 18/04/2018).

 Aliás, a parte requerida demonstrou haver agido diligente e 

cautelosamente na celebração do contrato, colhendo cópia da cédula de 

identidade da autora e do seu CPF (fls. 99 vº e 101).

 Assim, os documentos exibidos pela defesa fazem prova suficiente da 

relação existente entre as partes e da legitimidade das cobranças no 

exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, 

impondo-se a rejeição dos pedidos constantes na peça exordial.

 Doutra banda, a conduta da autora de postular a declaração de 

inexigibilidade de obrigação contraída legitimamente caracteriza o 

descumprimento do dever das partes, procuradores e de todos aqueles 

que de qualquer forma participem do processo, de não formular pretensão 

ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de 

fundamento, nos termos do art. 77, inciso II, do CPC.

 Além disso, por usar do processo para conseguir objetivo ilegal, é 

considerada litigante de má-fé, nos termos do art. 80, inciso III, do CPC, 

impondo-se, por conseguinte, a condenação ao pagamento de multa 

superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da 

causa, de acordo com o art. 81, “caput”, do mesmo diploma legal.

 A respeito do assunto tratado, já decidiu o Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso:

 “AÇÃO RECLAMATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

EMPRESA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, 

NA FORMA DO ART. 373, II, DO CPC. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO 

JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE CONTRATO. ASSINATURAS 

IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA.NÍTIDA 

TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIG NCIA DE 

MÁ-FÉ RECONHECIDA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se 

de ação indenizatória em que a Recorrida postula reparação por danos 

morais e desconstituição de débitos, em razão de o seu nome ter sido 

inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito. 2. Caso em que 

a empresa Recorrente se desincumbiu de seu ônus probatório ao provar a 

licitude da cobrança efetuada, uma vez que trouxe aos autos “Cédula de 

Crédito Bancário – Empréstimo Pessoal – N.º Cédula-311.110.845” 

devidamente assinada pela consumidora, em obediência ao disposto no 

art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil. 3. Verossimilhança das 

alegações da empresa Recorrente, mormente porque a assinatura 
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constante na Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo Pessoal é idêntica 

àquelas apostas nos demais documentos colacionados aos autos. 4. 

Evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos que 

justifica a aplicação da penalidade prevista no art. 81 do Código de 

Processo Civil. 5. Sentença reformada. 6. Recurso conhecido e provido.” 

(TJ-MT - N.U 1000353-83.2018.8.11.0010, TURMA RECURSAL, LAMISSE 

RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 

11/06/2019, Publicado no DJE 19/06/2019).

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta , com fulcro no art. 

487, inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE, com resolução do mérito, os 

pedidos formulados na exordial.

 Por litigar de má-fé, em observância ao art. 81, “caput”, do CPC, 

CONDENO a autora ao pagamento de multa equivalente a 5% (cinco por 

cento) do valor corrigido da causa.

 CONDENO a parte autora ao pagamento de custas processuais e 

honorários de sucumbência, os quais FIXO em 10%, com as ressalvas do 

§ 3º, do art. 98, do CPC.

 Com o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE, procedendo às 

anotações e baixas de estilo.

 PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 94418 Nr: 2326-98.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SUELI LOBO MACHADO, LUIZ CARLOS 

MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SEMEAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISE JUSSARA ALVES - 

OAB:MT 17.867/0, MAURICIO RICARDO ALVES - OAB:15.523/MT, 

Midiã Carbo Ferneda Borguetti - OAB:21097-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flaida Beatriz Nunes de 

Carvalho - OAB:OAB/MG 96.864

 Vistos.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização 

por danos morais e pedido de tutela de urgência proposta por MARIA 

SUELI LOBO MACHADO e LUIZ CARLOS MACHADO em desfavor de 

BANCO SEMEAR S/A.

 Em breve suma, a parte autora alega que foi casada com. Luiz Carlos 

Machado, falecido em 2010, o qual era cliente da agência bancária 

requerida à longa data, sendo um cliente assíduo.

 Aduz que em 06/07/2015, deslocou-se até a agência bancária de sua 

cidade, com a intenção de contrair para si um empréstimo. Todavia, teve 

seu pedido negado, em razão de restrição em nome do falecido marido.

 Com isso, dirigiu-se ao órgão de proteção ao crédito, onde pôde verificar 

mediante extrato que realmente havia restrição em nome de seu falecido 

marido, decorrente de título do banco requerido, de nº 000000001888877, 

com suposto vencimento em 20/07/2010, protestado duas vezes, a 

primeira vez em 06/04/2011, pela CDL-BELO HORIZONTE - MG, no valor de 

R$1.723,80 (mil e setecentos e vinte e três reais e oitenta centavos) e a 

segunda na data de 25/11/2013, por SERASA EXPERIAN, no valor de R$ 

1.014,00 (mil e quatorze reais), conforme consta às fls. 31/32.

 Por fim, a autora afirma que o falecido esposo nunca realizou qualquer 

empréstimo ou financiamento, aduzindo a possibilidade de fraude, bem 

ainda que em momento algum foi notificada da dívida protestada.

 O feito foi recebido e concedeu-se a gratuidade da justiça à parte autora. 

Contudo, o pedido de tutela de urgência foi indeferido. (fl. 33/34).

 Em contestação a parte requerida alegou, preliminarmente, a falta do 

interesse de agir pelo não exaurimento das vias administrativas. No mérito, 

aduziu a contratação regular do financiamento em questão, razão pela 

qual pugnou pela improcedência dos pedidos e o exame grafotécnico. 

(fls.42/49).

 Às fls. 50 vº/52, a parte requerida juntou cópia do contrato assinado pelo 

falecido LUIZ CARLOS MACHADO e cópia da cédula de identidade(CI/RG) 

e do CPF dele.

 Embora devidamente intimada para apresentar impugnação à 

contestação, a parte autora deixou decorrer o prazo sem manifestação, 

conforme certificado à fl.67.

 Designada e realizada audiência de conciliação, esta restou infrutífera 

(fl.71).

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o breve RELATÓRIO.

FUNDAMENTO e DECIDO.

 Inicialmente, é de se afastar a preliminar de falta do interesse de agir pelo 

não exaurimento das vias administrativas.

Isso porque, dispensável o prévio requerimento administrativo diante do 

princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5º, inciso XXXV, 

da CRFB/88.

Superada a questão preliminar e inexistindo a necessidade de produção 

de outras provas, com fulcro no art. 355, inciso I, do CPC, julgo 

antecipadamente o pedido para proferir sentença resolvendo o mérito.

 Em que pese à parte requerida tenha pugnado na peça contestatória pela 

produção de exame grafotécnico, prescindível sua realização pela 

clarividente similaridade das assinaturas constantes nos documentos 

acostados pela parte autora (fl. 29) e pela assinatura constante no 

contrato acostado pela parte requerida (fls. 50 vº/52).

 O artigo 370, do Código de Processo Civil, institui que cabe ao Magistrado 

conduzir os autos, decidindo às provas necessárias ou inúteis para 

resolução da lide e formação de seu livre convencimento.

 Ademais, em conformidade com a Cédula de Crédito Bancário – Limite de 

Crédito para Empréstimo com Desconto em Folha de Pagamento 

nº000000001888877 (fl. 50 vº/51), em 13/08/2009 às partes celebraram a 

contratação do empréstimo de R$ 2.028,00 (dois mil e vinte oito reais), a 

ser pago pela parte falecido marido da autora via desconto em folha, em 

60 (sessenta) prestações de R$ 33,00 (trinta e três reais), com 

vencimento da primeira em 20/10/2009 e da última em 20/09/2014.

 A parte autora, por seu turno, nega que o seu falecido marido tenha 

efetivado tal contratação.

 Conquanto a autora sustente que o empréstimo objeto dos pedidos foi 

contratado por terceiro mediante fraude, a absoluta semelhança entre sua 

assinatura aposta na cédula de identidade (CI/GR) e no CPF que instruem 

a inicial (fl. 29), com a manuscrita no contrato de financiamento (fls. 50 

vº/52) acostado pela defesa, permite a este magistrado concluir que o 

negócio jurídico foi celebrado pelas partes, inexistindo suspeita acerca de 

estelionato a ensejar a dilação probatória.

 Nesse sentido, precedente do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso:

 “GRAFOTÉCNICA NA ASSINATURA APOSTA NO CONTRATO – 

DESNECESSIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – 

RECURSO DESPROVIDO. Inexistindo necessidade de maior instrução 

probatória à luz do conjunto fático-probatório apresentado nos autos, que 

dá suficiência para o convencimento do Magistrado singular, é de se 

desprover o recurso quando a alegação genérica acerca da necessidade 

de produção de prova grafotécnica representa mera tentativa de dilação 

probatória.”(TJMT - N.U 0000700-65.2014.8.11.0078, MARCIO APARECIDO 

GUEDES, SEGUNDA C MARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

11/04/2018, Publicado no DJE 18/04/2018).

 Aliás, a parte requerida demonstrou haver agido diligente e 

cautelosamente na celebração do contrato, colhendo cópia da cédula de 

identidade e do CPF, do de cujus da parte autora, bem como do 

comprovante de residência (fl.52 vº /53 vº).

 Assim, os documentos exibidos pela defesa fazem prova suficiente da 

relação existente entre as partes e da legitimidade das cobranças no 

exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, 

impondo-se a rejeição dos pedidos constantes na peça exordial.

 Ante o exposto, REJEITO a preliminar de falta de interesse de agir e, a 

teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE, 

com resolução do mérito, os pedidos formulados na exordial.

 CONDENO a parte autora ao pagamento de custas processuais e 

honorários de sucumbência, os quais FIXO em 10%, com as ressalvas do 

§ 3º, do art. 98, do CPC.

 Com o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE, procedendo às 

anotações e baixas de estilo.

 PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 57238 Nr: 1522-72.2011.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLÁVIO AMÉRICO RODRIGUES
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ALVIM DA 

FONSECA - OAB:MT 7.0l0, PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - 

OAB:OAB/MT 10.629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de cumprimento de sentença promovida pela parte 

exequente em desfavor da parte executada.

 Compulsando os autos, verifica-se que houve a expedição de 

RPV/Precatório para o pagamento da execução e o levantamento de 

valores pela parte exequente.

É o que merece registro.

DECIDO.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO nos termos dos artigos 

924, inciso III, e 925, ambos do Novo Código de Processo Civil.

DEIXO de condenar a parte executada em honorários advocatícios por não 

haver resistência, na autorização do art. 85, § 7º, do Novo Código de 

Processo Civil.

Após o trânsito em julgado e não havendo requerimentos, REMETAM-SE 

os autos ao arquivo, dando-se baixa no relatório estatístico.

DEIXO de intimar a parte executada para apresentar impugnação ou 

recurso em razão da revogação do Provimento n.° 68 do Conselho 

Nacional de Justiça – CNJ.

Fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a 

própria inserção no sistema informatizado Apolo/Pje/TJMT, nos termos do 

art. 317, § 4º, da CNGC/MT.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 101176 Nr: 3012-56.2016.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WITAMAR FRAGA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15.523/MT, Midiã Carbo Ferneda Borguetti - OAB:21097-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de ação previdenciária para concessão de auxílio doença c.c 

pedido de tutela antecipada e conversão em aposentadoria por invalidez 

ajuizada por WITAMAR FRAGA SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL.

 O benefício de auxílio doença requerido administrativamente foi cessado 

em 15/04/2016, conforme fl. 21, razão pela qual a parte autora postulou 

via judicial, o restabelecimento e posterior conversão em aposentadoria 

por invalidez.

 O feito foi recebido, concedeu-se a gratuidade de justiça e o pedido de 

tutela de urgência foi deferido (fls. 45/47).

 O laudo pericial foi realizado, ocasião em que o perito postulou a 

majoração dos honorários periciais de R$ 400,00 (quatrocentos reais) 

para R$ 700,00 (setecentos reais - fl. 77) e concluiu pela incapacidade 

total e definitiva da parte autora (fls. 78/87).

 Devidamente citada, a autarquia-ré, em contestação, arguiu prejudicial da 

prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que 

precede o ajuizamento da ação, na forma do art. 103, parágrafo único, da 

Lei 8.213/91. No mérito, alegou o não preenchimento dos requisitos 

necessários para a concessão do benefício pleiteado pela parte autora, 

impugnando, sobretudo, eventual qualidade de segurado, a incapacidade e 

a preexistência da doença. Subsidiariamente, indicou possível data para 

início do benefício (fls. 89/92).

 Impugnação à contestação ratificando os pedidos iniciais (95/97).

 Instadas a especificarem as provas que ainda pretendiam produzir, a 

parte autora informou que não possui mais provas a serem produzidas 

(fls. 101/102). Já a parte ré, quedou-se inerte (fl. 103).

 Vieram os autos conclusos para deliberações.

 É o breve relatório.

DECIDO

 Inicialmente, quanto à arguição da prescrição das parcelas vencidas 

anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, na forma 

do art. 103, parágrafo único, da Lei 8.213/91, verifica-se que ela não surte 

qualquer efeito, pois o benefício foi cessado em 15/04/2016 (fl. 21), sendo 

que a presente ação previdenciária foi proposta em 09/09/2016.

 Com isso, vê-se que, no interregno entre a cessação do benefício e a 

postulação judicial, transcorreu lapso temporal inferior ao prescricional 

estabelecido no dispositivo suso mencionado de regência.

 No que tange ao pedido de majoração dos honorários periciais, tem-se 

que malgrado o esmero do trabalho pericial desenvolvido, não há como se 

acolher o pleito do ilustre Sr. Perito (fl. 77).

 É que o Juízo já foi benevolente na fixação de seus honorários, fixados 

que foram em R$ 400,00 (quatrocentos reais) quando o máximo permitido 

pela Resolução 305/2014 do Conselho da Justiça Federal é de R$ 200,00 

(duzentos reais), o que a impedir o intento.

 Superadas as questões preliminares e presentes as condições da ação e 

os pressupostos de constituição e existência válida da relação 

jurídico-processual, passo ao julgamento do mérito.

 O objeto desta demanda é a concessão de auxílio doença e/ou de 

aposentadoria por invalidez.

 Assim, para a resolução do mérito, é preciso analisar se a parte autora 

preenche os requisitos necessários para a concessão de auxílio doença 

e/ou de aposentadoria por invalidez, que são:

 Requisitos para a concessão do auxílio-doença:

 a) Possuir a carência de 12 contribuições (isenta em caso de acidente de 

trabalho ou doenças previstas em lei);

b) Possuir qualidade de segurado (caso tenha perdido, deverá cumprir 

toda a carência novamente);

c) A comprovação da incapacidade;

d) Impossibilidade de reabilitação e o exercício de atividade que lhe 

garanta subsistência.

 Primeiramente cumpre analisar se existe a condição do requerente como 

segurado, para posteriormente verificar os demais requisitos para a 

possível concessão.

 No particular, a qualidade de segurada da parte demandante e o período 

de carência de 12 contribuições mensais estão comprovados nos 

documentos apresentados na inicial e contestação, principalmente o 

extrato previdenciário CNIS de fl. 93, considerando que estava em gozo de 

benefício previdenciário que foi cessado em 15/04/2016 (fl. 21), tendo 

ingressado com a ação em 09/09/2016, mantendo a qualidade de 

segurada obrigatória, nos termos do art. 15, inciso I, da Lei 8.213/91.

Com relação à enfermidade alegada na inicial o Perito descreveu que a 

parte autora encontra-se impossibilitada de exercer atividades laborativas, 

pois apresenta incapacidade total e definitiva, conforme quesito nº 8 (fl. 

86) do laudo pericial.

Desta forma, considerando a perpetuação da enfermidade que acomete a 

parte autora, é de se julgar procedente o pedido de aposentadoria por 

invalidez, tudo conforme o art. 42 da Lei 8.213/91.

 Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido da parte autora e por 

consequência julgo EXTINTO o processo com resolução do mérito, com 

espeque no art. 487, I, do CPC, confirmando a antecipação de tutela, o que 

faço para:

 DECLARAR o direito ao benefício previdenciário de aposentadoria por 

invalidez a WITAMAR FRAGA SILVA, a contar da data de cessação do 

benefício anteriormente concedido, qual seja, 15/04/2016 (fl. 21), 

deduzindo-se a quantia recebida em sede de antecipação da tutela de 

urgência;

 CONDENAR o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS ao pagamento 

das parcelas devidas e vencidas, caso tenham. Sobre as prestações em 

atraso incidirão correção monetária a partir do vencimento de cada 

parcela, na forma prevista na Lei 6.899/81 e Súmula 148 do STJ e juros de 

mora devidos em 1% ao mês, a contar da citação até a Lei 11.960/09, e a 

partir de então à razão de 0,5% ao mês, nos termos do art. 1ºF, da Lei 

9.494/97, c/c art. 406, do CC/02; c/c 161, § 1º, do CTN; enunciado 20 do 

CJF e da Súmula 204 do STJ.

 Descabem custas. CONDENO o requerido ao pagamento de honorários 

advocatícios no importe de 10% sobre o valor da causa, incidentes sobre 

as parcelas vencidas, a teor da Súmula n.º 111 do STJ. Descabe 

reexame, na forma do § 3.º, inciso I, do art. 496, do CPC.

 INTIMEM-SE.

 PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 98565 Nr: 1168-71.2016.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DILETA PERLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de aposentadoria por invalidez c.c. pedido de tutela de 

urgência, ou subsidiariamente, concessão de benefício assistencial de 

prestação continuada proposta por DILETA PERLIN em face de INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

Alega a parte autora ser portadora de doença incapacitante para o 

trabalho, razão pela qual pleiteou o benefício administrativamente, que foi 

indeferido pela autarquia.

 O feito foi recebido e concedeu-se a gratuidade da justiça. Contudo, o 

pedido de tutela de urgência foi indeferido (fls. 39/42).

O laudo pericial foi realizado, ocasião em que o perito postulou a 

majoração dos honorários periciais de R$ 400,00 (quatrocentos reais) 

para R$ 700,00 (setecentos reais - fls. 49/53) e concluiu pela deficiência 

parcial e permanente da parte autora para a vida independente.

Devidamente citada, a autarquia-ré arguiu prejudicial da prescrição das 

parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento 

da ação, na forma do art. 103, parágrafo único, da Lei 8.213/91, e a 

preexistência da doença. No mérito, alegou o não preenchimento dos 

requisitos necessários para a concessão do benefício pleiteado pela parte 

autora, impugnando, sobretudo, eventual qualidade de segurado e 

incapacidade. Subsidiariamente, indicou possível data para início do 

benefício.

 Impugnação à contestação (fls. 62/63).

O parecer técnico do estudo socioeconômico constatou que a parte 

autora reside sozinha em uma casa cedida por uma amiga. Asseverou 

ainda que a parte autora vive em situação vulnerável e depende do auxílio 

dos filhos para aquisição de medicamentos e tratamento (fl. 70).

Instado à manifestação, o ente ministerial pugnou pela procedência do 

pedido de concessão de benefício assistencial de prestação continuada à 

parte autora.

É O SUCINTO RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Inicialmente, quanto a majoração dos honorários periciais, vê-se que 

malgrado o esmero do trabalho pericial desenvolvido, o pleito não á como 

ser acolhido.

É que o Juízo já foi benevolente nas fixações de seus honorários, fixados 

que foram em R$ 400,00 (quatrocentos reais), quando o máximo permitido 

pela Resolução 305/2014 do Conselho da Justiça Federal é de R$ 200,00 

(duzentos reais), o que impede o intento.

Presentes as condições da ação e os pressupostos de constituição e 

existência válida da relação jurídico-processual, passo ao julgamento do 

mérito.

Quanto ao pedido de concessão de aposentadoria por invalidez, dispõem 

os arts. 25, inciso I, 42, §§ 1º e 2º, e 59 da Lei 8.213/91:

 “Art. 25. A concessão das prestações pecuniárias do Regime Geral de 

Previdência Social depende dos seguintes períodos de carência, 

ressalvado o disposto no art. 26:

 I - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez: 12 (doze) contribuições 

mensais;

 Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o 

caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não 

em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de 

reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e 

ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

 § 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da 

verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial 

a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, 

fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

 § 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao 

Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à 

aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por 

motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

 Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo 

cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, 

ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por 

mais de 15 (quinze) dias consecutivos. Parágrafo único. Não será devido 

auxílio-doença ao segurado que se filar ao Regime Geral de Previdência 

Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o 

benefício, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de 

progressão ou agravamento dessa doença ou lesão”.

 Da análise dos dispositivos citados, pode-se concluir que são quatro os 

requisitos para a concessão dos benefícios por incapacidade laboral:

 a) A qualidade de segurado da parte requerente;

b) O cumprimento da carência de 12 contribuições mensais;

c) A superveniência de moléstia incapacitante para o desenvolvimento de 

atividade laboral que garanta a subsistência; e

d) O caráter permanente da incapacidade (para o caso da aposentadoria 

por invalidez) ou temporário (para o caso do auxílio-doença).

No particular, quanto à incapacidade, a parte autora faria jus ao benefício 

aposentadoria por invalidez, pois o perito foi conclusivo ao informar que 

não obstante a incapacidade seja parcial e permanente, deve-se levar em 

consideração a idade dela (78 anos atualmente) e a fase evolutiva da 

doença (fls. 56/64), a dificultar o ingresso/retorno ao mercado de trabalho.

Todavia, a qualidade de segurada da parte demandante e o período de 

carência de 12 contribuições mensais não estão comprovados nos 

documentos apresentados na inicial. De acordo com o CNIS de fl. 

58-verso, considerada a última contribuição em 31/05/2007, a parte autora 

perdeu a qualidade de segurada, pois ingressou com a ação apenas em 

18/04/2016, nos termos do art. 15, inciso II, da Lei 8.213/91.

De outro lado, o art. 203 da CRFB/88 assegura a prestação de assistência 

social a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à 

seguridade social.

 A respeito, os arts. 2º, inciso I, alínea “e”, e 20, da Lei 8.742/93 possuem 

as seguintes redações:

 “Art. 2º A assistência social tem por objetivos:

I - a proteção social, que visa à garantia da vida, à redução de danos e à 

prevenção da incidência de riscos, especialmente:

e) - a garantia de 1 (um) salário-mínimo de benefício mensal à pessoa com 

deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a 

própria manutenção ou de tê-la provida por sua família.”

“Art. 20 - o benefício de prestação continuada é a garantia de 1 (um) 

salário mínimo mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso com 

65 (sessenta e cinco) anos ou mais e que comprovem não possuir meios 

de prover a própria manutenção e nem de tê-la provida por sua família.”

 E o art. 3º do Regulamento da Previdência Social (Decreto n° 3.048/99) 

estabelece:

 “Art. 3º A assistência social é a política social que provê o atendimento 

das necessidades básicas, traduzidas em proteção à família, à 

maternidade, à infância, à adolescência, à velhice e à pessoa portadora 

de deficiência, independentemente de contribuição à seguridade social”.

 Da análise dos dispositivos citados, pode-se concluir que são dois os 

requisitos para a concessão do benefício pleiteado:

a) Ser a pessoa idosa ou portadora de deficiência;

b) Não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida 

por sua família.

No particular, quanto à patologia, o médico perito concluiu que a parte 

autora é portadora de sequela de osteoporose, espondilodiscoartrose de 

coluna lombar e hipertensão arterial sistêmica, a configurar incapacidade 

parcial e permanente para o trabalho (49/53).

Portanto, verifica-se que o autor se enquadra no rol dos beneficiários 

contemplados com a prestação continuada, na dicção do art. 20, § 2º, da 

referida Lei 8.742/93:

“§ 2o Para efeito de concessão do benefício de prestação continuada, 

considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de 

longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em 

interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena 

e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais 

pessoas.”

No que tange ao segundo requisito, qual seja, renda per capita familiar 

inferior a 1/4 (um quarto) do salário-mínimo, conforme o art. 20, § 3º, da 

Lei 8.742/93, tal limite foi flexibilizado pelos RE’s nº 567.985/MT e 

580.963/PR, em sede de repercussão geral, os quais estabeleceram em 
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entendimento vinculante que a impossibilidade de sustento próprio e 

familiar não está adstrita àquela fração legal de 1/4 (um quarto), 

devendo-se averiguar a situação de miserabilidade do interessado e do 

núcleo familiar no caso concreto

Consoante estudo social realizado, a miserabilidade é aferível pelas 

condições materiais de vida, pela residência cedida por terceiros, bem 

ainda pela necessidade de auxílio dos filhos para suprir despesas com 

medicamentos e tratamentos, conforme relatório social (fl. 70).

No mesmo sentir, o julgamento do REsp nº 1112557/MG pelo Superior 

Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 105, III, ALÍNEA C DA CF. DIREITO 

PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. POSSIBILIDADE DE 

DEMONSTRAÇÃO DA CONDIÇÃO DE MISERABILIDADE DO BENEFICIÁRIO 

POR OUTROS MEIOS DE PROVA, QUANDO A RENDA PER CAPITA DO 

NÚCLEO FAMILIAR FOR SUPERIOR A 1/4 DO SALÁRIO MÍNIMO. RECURSO 

ESPECIAL PROVIDO. 1. A CF/88 prevê em seu art. 203, caput e inciso V a 

garantia de um salário mínimo de benefício mensal, independente de 

contribuição à Seguridade Social, à pessoa portadora de deficiência e ao 

idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção 

ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei. 2. 

Regulamentando o comando constitucional, a Lei 8.742/93, alterada pela 

Lei 9.720/98, dispõe que será devida a concessão de benefício 

assistencial aos idosos e às pessoas portadoras de deficiência que não 

possuam meios de prover à própria manutenção, ou cuja família possua 

renda mensal per capita inferior a 1/4 (um quarto) do salário mínimo. 3. O 

egrégio Supremo Tribunal Federal, já declarou, por maioria de votos, a 

constitucionalidade dessa limitação legal relativa ao requisito econômico, 

no julgamento da ADI 1.232/DF (Rel. para o acórdão Min. NELSON JOBIM, 

DJU 1.6.2001). 4. Entretanto, diante do compromisso constitucional com a 

dignidade da pessoa humana, especialmente no que se refere à garantia 

das condições básicas de subsistência física, esse dispositivo deve ser 

interpretado de modo a amparar irrestritamente a o cidadão social e 

economicamente vulnerável. 5. A limitação do valor da renda per capita 

familiar não deve ser considerada a única forma de se comprovar que a 

pessoa não possui outros meios para prover a própria manutenção ou de 

tê-la provida por sua família, pois é apenas um elemento objetivo para se 

aferir a necessidade, ou seja, presume-se absolutamente a miserabilidade 

quando comprovada a renda per capita inferior a 1/4 do salário mínimo. 6. 

Além disso, em âmbito judicial vige o princípio do livre convencimento 

motivado do Juiz (art. 131 do CPC) e não o sistema de tarifação legal de 

provas, motivo pelo qual essa delimitação do valor da renda familiar per 

capita não deve ser tida como único meio de prova da condição de 

miserabilidade do beneficiado. De fato, não se pode admitir a vinculação 

do Magistrado a determinado elemento probatório, sob pena de cercear o 

seu direito de julgar. 7. Recurso Especial provido.” (REsp 1112557/MG, 

Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado 

em 28/10/2009, DJe 20/11/2009).

Portanto, restaram demonstrados os requisitos para o gozo do benefício 

assistencial pretendido, em consonância tanto com o laudo social quanto 

com o laudo pericial.

A data de início do benefício (DIB) corresponderá a 08/02/2018, data do 

requerimento administrativo (fl. 66).

 Ante o exposto, resolvo o mérito, com fulcro no artigo 487, inc. I, do CPC, 

e julgo PROCEDENTE a ação, condenando a requerida a pagar à parte 

autora DILETA PERLIN o benefício de amparo social ao deficiente, desde a 

data do requerimento administrativo (08/02/2018).

Sobre as prestações em atraso incidirão correção monetária a partir do 

vencimento de cada parcela, na forma prevista na Lei 6.899/81 e Súmula 

148 do STJ e juros de mora devidos em 1% ao mês, a contar da citação 

até a Lei 11.960/09, e a partir de então à razão de 0,5% ao mês, nos 

termos do art. 1ºF, da Lei 9.494/97, c/c art. 406, do CC/02; c/c 161, § 1º, 

do CTN; enunciado 20 do CJF e da Súmula 204 do STJ.

DEIXO DE CONDENAR a requerida em custas e despesas processuais, 

nos termos do art. 8º, § 1º, da Lei 8.620/93 c.c. o art. 3º, inciso I, da Lei 

Estadual 7.603/01 e o art. 460 da CNGC/TJMT.

CONDENO a requerida no pagamento de honorários advocatícios de 

sucumbência que fixo em 10% sobre as parcelas vencidas, consoante 

Súmula 111 do STJ, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, 

que serão pagas administrativamente com a implantação do benefício no 

sistema geral de previdência social.

DESCABIDA a remessa necessária no caso, ante o teor do disposto no 

art. 496, § 3º, inc. I, do CPC.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas necessárias.

PUBLIQUE-SE e INTIME-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

2ª Vara

Edital

 EDITAL

DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA-1ª, 2ª e 3ª publicação c/

intervalo de 10(dez) dias

AUTOS N.º 1214-02.2012.811.0009 – código: 80253

ESPÉCIE: Ação de Interdição

 -PARTE REQUERENTE: EVA

 MESQUITA ROCHA, Cpf: 48193950178, Rg: 549105 SSP MT

 Filiação: Alfredo Ferreira Rocha e de Isolina Mesquita, data 

de nascimento:

 11/03/1963, brasileiro(a), natural de Pérola-PR, solteiro(a), 

costureira,

 Endereço: Rua Tiradentes N. 655, Bairro: Centro, Cidade: 

Colíder-MT

 

PARTE REQUERIDA/INTERDITADO: ADÃO

 FERREIRA ROCHA, Cpf: 14812417880, Rg: 2467376-5 SSP

 MT Filiação: Alfredo Ferreira Rocha e Almerinda Antônio C. 

Rocha, data de

 nascimento: 11/08/1952, brasileiro(a), natural de Agua do 

Macuco-PR,

 solteiro(a), vigilante, Endereço: Rua Tiradentes Nº 655 Setor 

Oeste, Cidade:

 Colíder-MT

 

FINALIDADE: PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA a seguir 

transcrita: "Vistos, etc. Trata-se de ação de

 interdição ingressada por Eva Mesquita Rocha, alegando, em 

síntese, a

 incapacidade de seu irmão Adão Ferreira Rocha, para 

exercer os atos da vida

 civil, ambos qualificados nos autos. Com a inicial vieram os 

documentos de

 fls. 04-20. A inicial fora recebida à fl. 22, sendo nomeada a 

requerente

 curadora provisória do curatelando, até o desfecho da 

presente demanda,

 designando audiência de interrogatório e realização de 

Estudo Social. Aportou

 o relatório de estudo socioeconômico às fls. 30-32. Às fls. 

37-38 realizou-se

 a audiência de interrogatório do curatelando. Realizada 

perícia médica às

 fls. 49-53, atestando a deficiência mental (transtorno mental), 

sendo a

 incapacidade permanente sem possibilidade de reversão ou 

reabilitação. Em

 seguida, á fl. 59 foi assinado o Termo de Compromisso. 

Instado a se

 manifestar, o órgão ministerial pugnou pela procedência da 

ação às fls.

 61-62, e decretação da curatela do requerido, sendo 

nomeada como curadora a

 sua irmã, Eva Mesquita Rocha. Na sequência, a defensoria 

pública á fl. 67

 requereu a procedência dos pleitos formulados na inicial, 

tendo em vista o

 explanado no laudo de fls. 49-53. É o relatório. 
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FUNDAMENTO E DECIDO. A

 curatela é um instituto outrora previsto no Código Civil de 

2002 para que

 seja possibilitada assistência àqueles que não têm 

condições, em regra

 físicas ou mentais, de praticar os atos da vida civil. Todavia, 

os autos

 vieram conclusos para sentença quando já em vigor a Lei 

13.146/2015 -

 Estatuto da Pessoa com Deficiência, que almeja a plena 

inclusão civil de

 pessoas que até então eram consideradas como 

absolutamente e relativamente

 incapazes. A Lei 13.146/2015, no seu artigo 2º, considera 

"pessoa com

 deficiência, aquela que tem impedimento de longo prazo de 

natureza física,

 mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com 

uma ou mais

 barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na 

sociedade em

 igualdade de condições com as demais pessoas". 

Analisando os documentos

 acostados pela Requerente, é possível constatar, para efeitos 

da nova lei,

 que o interditando se trata de pessoa com esquizofrenia 

paranoide

 irreversível, permanente e incurável. Para fins de curatela, se 

faz

 necessária a avaliação das condições do interditando, nos 

termos do artigo

 2º, § 1º da Lei 13.146/2015: A) Impedimentos nas funções e 

nas estruturas do

 corpo. Infere-se do laudo médico apresentado às fls. 12-20 

que o interditando

 possui histórico de esquizofrenia (CID 10: F20.6), 

apresentando

 comprometimento as faculdades de discernimento, 

afetividade e orientação

 psíquica, necessitando do auxílio de terceiros. B) Fatores 

socioambientais,

 psicológicos e pessoais. É possível extrair do depoimento do 

curatelando

 (fl.39) que este se encontra residindo com a requerente que é 

sua irmã e que

 não sabe se situar em assuntos de conhecimentos gerais, 

bem como necessita de

 medicação para dormir. C) Limitação no desempenho de 

atividades. No laudo

 médico apresentado às fls. 49-53, foi atestado que o 

interditando apresenta

 deficiência mental (transtorno mental), sendo a incapacidade 

permanente sem

 possibilidade de reversão ou reabilitação. D) Restrição de 

participação. Em

 consequência dos déficits cognitivo, o interditando sofre 

restrições de

 participação, estando despreparado para as situações 

cotidianas, que sozinho,

 não saberia como reagir(fl.39). Contudo, não obstante o 

interditando

 apresente deficiência que lhe acarreta impedimentos, 

limitações e restrições,

 o Estatuto da Pessoa com Deficiência assegura que a 

deficiência não afeta a

 plena capacidade civil da pessoa, o que consequentemente 

limita o exercício

 da curatela. O artigo 85 da Lei, traz que a "curatela afetará 

somente os atos

 relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial ". 

Assim, tem-se

 que no exercício da curatela o curador representará o 

curatelado apenas nas

 duas situações expostas no artigo supracitado, para todos os 

demais atos da

 vida civil, deverá ser assegurado à pessoa com deficiência o 

direito ao

 exercício de sua capacidade legal. Não obstante, em se 

tornando a requerente

 a curadora do interditado, também lhe cabe zelar por todos 

os direitos desta,

 conforme estabelecido no artigo 8º do Estatuto da Pessoa 

com Deficiência: "Art.

 8º É dever do Estado, da sociedade e da família assegurar à 

pessoa com

 deficiência, com prioridade, a efetivação dos direitos 

referentes à vida, à

 saúde, à sexualidade, à paternidade e à maternidade, à 

alimentação, à

 habitação, à educação, à profissionalização, ao trabalho, à 

previdência

 social, à habilitação e à reabilitação, ao transporte, à 

acessibilidade, à

 cultura, ao desporto, ao turismo, ao lazer, à informação, à 

comunicação, aos

 avanços científicos e tecnológicos, à dignidade, ao respeito, 

à liberdade, à

 convivência familiar e comunitária, entre outros decorrentes 

da Constituição

 Federal, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência e seu

 Protocolo Facultativo e das leis e de outras normas que 

garantam seu

 bem-estar pessoal, social e econômico". Nestes termos, 

estando demonstrado

 que a curatela do interditando constitui medida protetiva e 

proporcional às

 necessidades e às circunstâncias em que se encontra, deve 

ser decretada sua

 interdição, conferindo-se o encargo de curadora à sua irmã 

por Eva Mesquita

 Rocha. Em razão do exposto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial com fundamento

 no artigo 84, §§ 1º e 3º e no artigo 85, ambos da Lei 

13.146/2015, bem como

 artigo 1.767, I, do Código Civil, para DECRETAR A 

INTERDIÇÃO de Adão Ferreira

 Rocha, nos termos do artigo 2º, § 1º, incisos I, II, III e IV da 

Lei

 13.146/2015. Em consequência, nomeio como curadora Eva 

Mesquita Rocha,

 mediante compromisso, a qual representará o interditado em 

todos os atos de

 natureza patrimonial e negocial, nos termos da 

fundamentação. Considerando

 que a autora é beneficiária da assistência judiciária gratuita, 
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isento-a do

 pagamento de custas e despesas processuais, dadas às 

peculiaridades do

 procedimento. Pelas mesmas razões, isento o requerido. 

Transitada em julgado,

 expeça-se certidão para o competente registro, ressalvando a 

concessão do

 benefício de assistência judiciária, e publiquem-se os editais 

de praxe, nos

 termos do artigo 755, § 3º do Código de Processo Civil. 

Após, devidamente

 CERTIFICADO e cumpridas todas as determinações 

constantes da presente,

 ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de praxe. 

Interposto recurso de

 apelação, independentemente de análise dos requisitos de 

admissibilidade da

 insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, 

intime-se para as

 contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os 

autos sem demora ao

 Tribunal Regional Federal, com as nossas homenagens. 

Preclusas as vias

 recursais, o que deverá ser certificado, arquivem-se os autos, 

com as baixas

 e anotações devidas, se nada for requerido em 15 dias. 

Publique-se.

 Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, servindo a presente, no 

que couber, como

 MANDADO, OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA. CIÊNCIA ao 

Ministério e a Defensoria

 Pública. Colíder/MT, 04 de fevereiro de 2019. Giselda Regina 

Sobreira de

 Oliveira Andrade-Juíza de Direito". E, para que

 chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar

 ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado no 

lugar de

 costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria

 Suely Herreiro Carvalho Dias,

 digitei. Colíder

 - MT, 28 de fevereiro de 2020. Rosangela

 Block Banazeski.Autorizado(a) pelo Provimento n°

 56/2007-CGJ

 

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000695-97.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL FABIANO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000695-97.2018.8.11.0009. AUTOR(A): MANOEL 

FABIANO DA SILVA. REU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL. Vistos, etc. Trata-se de ação previdenciária objetivando o 

restabelecimento/concessão do benefício de auxílio-doença ajuizada por 

Manoel Fabiano da Silva em face do Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe. Alega o 

autor, em síntese, que é portador de Rotura de manquito rotador do ombro 

esquerdo – CID S46.0, enfermidade que lhe incapacita de exercer seu 

labor como de costume. Com a inicial vieram os documentos. Recebida a 

inicial, este Juízo deferiu a justiça gratuita e a tutela antecipada, ato 

contínuo, determinou a realização de perícia médica e a citação da 

requerida para apresentar defesa (ID. 12881027). Aportou aos autos o 

resultado do laudo médico pericial (ID. 19826751). Em seguida a requerida 

apresentou contestação ao ID. 21071718 e a parte autora impugnação à 

contestação ao ID. 26433526. Na sequência, o autor se manifestou nos 

autos requerendo o restabelecimento do benefício, ante sua cessação na 

via administrativa (ID. 25242569). Após, a Secretaria de Vara certificou a 

tempestividade da contestação (ID. 25810885). Vieram-me os autos 

conclusos. É o relatório. DECIDO. 1) As circunstâncias da causa e a 

natureza jurídica da parte requerida evidenciam ser improvável a 

transação. Assim, sem prejuízo de tentativa de conciliação no início da 

audiência de instrução e julgamento (artigo 359 do Código de Processo 

Civil), passo a sanear o processo desde logo, nos termos do artigo 357 do 

Código de Processo Civil. 2) Destarte, quanto ao pedido de ID. 25242569, 

salienta-se que, essa absurda política de o INSS lidar com números e não 

com a realidade das pessoas é lamentável e causa essa inaceitável 

situação inusitada, inclusive com modificação legislativa (Lei n.° 

8.213/1991, art. 60, §§ 8.° e 9.°), de estabelecer prazo de validade nas 

decisões judiciais, cassando-as sumária e implicitamente na senda 

meramente administrativa. O que é flagrantemente inconstitucional. Neste 

contexto, é cediço que os benefícios vêm sendo cessados por dois 

motivos, quais sejam, I) não atendimento a convocação para avaliação das 

condições que ensejaram a concessão do benefício, ou, II) após avaliação 

pelo perito da Autarquia Ré, a constatação de capacidade laborativa. 

Assim, compulsando os autos, vejo que a perícia realizada pela Expert 

deste Juízo concluiu que a recuperação do autor se daria em 6 meses (ID. 

19826751). Logo, não obstante os argumentos lançados pelo autor de que 

o benefício foi cessado indevidamente, verifico que houve a cessação do 

benefício porque fora constatado a capacidade laborativa do demandante 

na perícia realizada na via administrativa, posteriormente a perícia deste 

Juízo. Portanto, diante da constatação de capacidade laborativa do autor 

e, ainda, pelo fato dos autos não se amoldarem em nenhuma das 

hipóteses de isenção (§ 1° do art. 101, da Lei 8.213/91) ao exame 

sobredito, INDEFIRO o pleito de ID. 25242569, no tocante à reativação do 

benefício. Vejamos o laudo médico pericial acostado aos autos, em síntese 

(ID. 19826751): 09) Conclusão. Resposta: “Diante dos elementos obtidos 

em perícia médica, neste momento, é possível concluir por incapacidade 

laborativa total e temporária, por 6 meses, para atividades habituais.” 

(quesitos do Juízo - ID. 19826751 – pág. 7) 9) É possível a reabilitação 

profissional da parte autora? Resposta: “Sim.” (quesito do autor – ID. 

19826751, pág. 9). [...] 3) Ademais, em análise à contestação (ID. 

21071718), vislumbro que a parte requerida suscitou preliminar de 

prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que 

antecede ao ajuizamento da ação. Entretanto, verifica-se que se trata de 

prejudicial de mérito, incabível no presente feito, uma vez que o 

ajuizamento da ação se deu em 2018, e se reconhecido o direito do autor 

será a partir de 2018, ano em que ocorreu o requerimento/indeferimento 

do benefício na via administrativa, não havendo, portanto, que se falar em 

quinquênio. Por essa razão, notadamente pelo princípio da inafastabilidade 

do controle judicial, REJEITO a preliminar de prescrição arguida pela 

Requerida. 4) Superada esta questão, verifico não haver outra questão 

prejudicial a ser apreciada ou irregularidade a ser expurgada, DOU POR 

SANEADO O PROCESSO, passando à organização de sua instrução. 

Nesse ponto, repise-se, as partes pugnaram pela prova testemunhal e 

depoimento pessoal. 5) A par disso, consoante o disposto no artigo 357, 

inciso IV do Código de Processo Civil, FIXO como pontos controvertidos: a) 

se o autor detinha a qualidade de trabalhador rural; b) se a atividade rural 

era desenvolvida em regime de economia familiar. 6) Segundo doutrinador 

Marcus Vinicius Rios Gonçalves[1], “uma vez que a lei não impõe a 

especificação de provas, exceto na hipótese do art. 348, o juiz poderá, 

salvo nesse caso, dispensá-la, determinando, ele mesmo, após leitura 

atenta dos autos, as provas necessárias para formar a sua convicção”. 

Desse modo, ante sua imprescindibilidade no presente caso, notadamente, 

pela natureza da causa, DETERMINO a produção de prova testemunhal, o 

que, inclusive, foi requerido pelas partes. Ato contínuo, DEFIRO a 

realização de depoimento pessoal da parte autora e, por outro lado, 

INDEFIRO o pleito da autora quanto ao depoimento pessoal da demandada, 

uma vez que se trata de direito indisponível e, portanto, incabível a 

confissão. 7) Nessa esteira, DESIGNO audiência de instrução e julgamento 

para o dia 07 de maio de 2020, às 16h50min, devendo as partes, caso 
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queiram, apresentar rol de testemunhas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de preclusão a serem intimadas, nos termos do caput do artigo 455, 

do Código de Processo Civil, ou seja, por intermédio do advogado da parte 

interessada (devendo a Secretaria desta Vara providenciar as intimações 

das testemunhas arroladas, independentemente de novo despacho, caso 

ocorram as hipóteses do art. 455, § 4º, do Código de Processo Civil, salvo 

a hipótese do inciso II, a saber: necessidade que deverá ser devidamente 

demonstrada pela parte ao juiz). CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Sirva a 

presente como mandado e ofício, no que couber. Colíder/MT, data da 

assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de 

Direito [1] Gonçalves, Marcus Vinicius Rios. Direito processual civil 

esquematizado. 9. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018, pág. 492.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001637-66.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EDINALVA GONCALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1001637-66.2017.8.11.0009. AUTOR(A): EDINALVA 

GONÇALVES DOS SANTOS. RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL. Vistos, etc. Trata-se de ação previdenciária objetivando 

a concessão do benefício de auxílio-doença e/ou aposentadoria por 

invalidez ajuizada por Edinalva Gonçalves dos Santos em face do Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS, ambos devidamente qualificados nos 

autos em epígrafe. Alega a autora, em síntese, que é portadora de surdez 

congênita, enfermidade que lhe incapacita de exercer seu labor como de 

costume. Com a inicial vieram os documentos. Recebida a inicial por este 

Juízo (ID. 10172675), fora deferido os benefícios da justiça gratuita, 

indeferido o pedido de tutela antecipada e ao final determinada a 

realização de perícia médica. Aportou aos autos o resultado do laudo 

médico pericial (ID. 17793701). Na sequência, a autora apresentou 

manifestação acerca do laudo médico pericial ancorado aos autos (ID. 

18362269). Em seguida, a requerida apresentou contestação ao ID. 

19522764 e a parte autora impugnação à contestação ao ID. 20951804. 

Por fim, vieram os autos conclusos. É o relatório. DECIDO. 1) As 

circunstâncias da causa e a natureza jurídica da parte requerida 

evidenciam ser improvável a transação. Assim, sem prejuízo de tentativa 

de conciliação no início da audiência de instrução e julgamento (artigo 359 

do Código de Processo Civil), passo a sanear o processo desde logo, nos 

termos do artigo 357 do Código de Processo Civil. 2) Almeja a requerente a 

concessão de tutela provisória de urgência de seu pedido, para ser 

agraciada com a concessão do benefício de auxílio-doença. As tutelas 

provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das 

tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de 

processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as 

possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que 

apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de 

urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade 

do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. In casu, 

verifica-se estarem presentes os requisitos para antecipação dos efeitos 

da sentença final, tendo sido demonstrado através do laudo pericial de ID. 

17793701, vejamos alguns trechos, em síntese: Conclusão. Resposta: 

“Considero a autora com incapacidade parcial e definitiva para o trabalho 

na agricultura familiar.” (ID. 17793701 – pág. 2) 01) Qual o nome e a idade 

atual do autor ?Qual o atual estado de saúde do autor? Resposta: “Sra. 

Edinalva Gonçalves dos Santos tem 40 anos de idade. Apresenta surdez 

congênita.” (quesito do INSS – ID. 17793701, pág. 3). 09) Caso a resposta 

ao quesito 5 seja afirmativa diga a Sra. perita se a patologia declinada 

encontra-se em fase evolutiva (descompensada) ou estabilizada(residual) 

? Resposta: “Estabilizada.” (quesito do INSS – ID. 17793701, pág. 4). 12) 

Diga a Sra. Perita se a incapacidade é total ou parcial? Para a sua 

atividade ou para qualquer atividade? Quais as limitações que a moléstia 

impõe ao exercício da profissão habitual do autor, levando-o à 

incapacidade total ou parcial? Resposta: “Incapacidade parcial e definitiva 

ao trabalho na agricultura familiar. Existe dificuldade para exercer a 

atividade agrícola de economia familiar mas não há empecilho e nem 

agravamento com o trabalho.” (quesito do INSS – ID. 17793701, pág. 5). 

09) Em se tratando de incapacitado, favor determinar DII Resposta: “Desde 

seu nascimento apresenta surdez.” (quesito do Juízo – ID. 17793701, pág. 

8). [...] Quanto ao perigo de dano (periculum in mora), considerando que a 

autora é economicamente hipossuficiente, aliado a demonstração de 

impossibilidade de trabalhar, por motivo de enfermidade, conforme laudo 

pericial, verifica-se também suficientemente satisfeito tal requisito. Deste 

modo, entendo que a mesma não pode ficar desamparado a mercê do 

tempo, tendo em vista que a aplicação da medida possui caráter alimentar. 

Ante o exposto, vislumbrando, por ora, presentes os requisitos previstos 

no artigo 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA 

DE URGÊNCIA, DETERMINANDO que o requerido, no prazo de 15 (quinze) 

dias, implante o benefício previdenciário pleiteado pela autora 

(AUXÍLIO-DOENÇA), trazendo documentos aos autos que comprovem a 

implantação do benefício, sob pena de incorrer em crime de prevaricação. 

Para tanto, OFICIE-SE o INSS – APSADJ – Agência da Previdência Social 

de Atendimento a Demandas Judiciais, para cumprimento da presente 

decisão. 3) Ademais, em análise à contestação (ID. 19522764), vislumbro 

que a parte requerida suscitou preliminar de prescrição das parcelas 

vencidas anteriormente ao quinquênio que antecede ao ajuizamento da 

ação. Entretanto, verifica-se que se trata de prejudicial de mérito, incabível 

no presente feito, uma vez que o ajuizamento da presente actio se deu em 

2017 e, se reconhecido o direito da autora será a partir de 2017, ano em 

que ocorreu o requerimento/indeferimento do benefício na via 

administrativa (ID. 9831307, pág. 1), não havendo, portanto, que se falar 

em quinquênio. Por essa razão, notadamente pelo princípio da 

inafastabilidade do controle judicial, REJEITO a preliminar de prescrição 

arguida pela Requerida. 4) Superada esta questão, verifico não haver 

outra questão prejudicial a ser apreciada ou irregularidade a ser 

expurgada, DOU POR SANEADO O PROCESSO, passando à organização 

de sua instrução. Nesse ponto, repise-se, as partes pugnaram pela prova 

testemunhal e depoimento pessoal. 5) A par disso, consoante o disposto 

no artigo 357, inciso IV do Código de Processo Civil, FIXO como pontos 

controvertidos: a) se a autora detinha a qualidade de trabalhadora rural; b) 

se a atividade rural era desenvolvida em regime de economia familiar. 6) 

Segundo doutrinador Marcus Vinicius Rios Gonçalves[1], “uma vez que a 

lei não impõe a especificação de provas, exceto na hipótese do art. 348, o 

juiz poderá, salvo nesse caso, dispensá-la, determinando, ele mesmo, 

após leitura atenta dos autos, as provas necessárias para formar a sua 

convicção”. Desse modo, ante sua imprescindibilidade no presente caso, 

notadamente, pela natureza da causa, DETERMINO a produção de prova 

testemunhal, o que, inclusive, foi requerido pelas partes. Ato contínuo, 

DEFIRO a realização de depoimento pessoal da parte autora e, por outro 

lado, INDEFIRO o pleito da autora quanto ao depoimento pessoal da 

demandada, uma vez que se trata de direito indisponível e, portanto, 

incabível a confissão. 7) Neste liame, DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para o dia 14 de maio de 2020, às 13h30min, devendo as 

partes, caso queiram, apresentar rol de testemunhas, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de preclusão a serem intimadas, nos termos do 

caput do artigo 455, do Código de Processo Civil, ou seja, por intermédio 

do advogado da parte interessada (devendo a Secretaria desta Vara 

providenciar as int imações das testemunhas arroladas, 

independentemente de novo despacho, caso ocorram as hipóteses do art. 

455, § 4º, do Código de Processo Civil, salvo a hipótese do inciso II, a 

saber: necessidade que deverá ser devidamente demonstrada pela parte 

ao juiz). 8) Por fim, CERTIFIQUE-SE a Secretaria de Vara acerca da 

tempestividade da contestação apresentada ao ID. 19522764 e façam os 

autos conclusos para realização de audiência. CUMPRA-SE, 

EXPEDINDO-SE o necessário. Colíder/MT, data da assinatura digital. 

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito [1] 

Gonçalves, Marcus Vinicius Rios. Direito processual civil esquematizado. 

9. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018, pág. 492.

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117910 Nr: 1370-43.2019.811.0009

 AÇÃO: Boletim de Ocorrência Circunstanciada->Procedimentos 

Investigatórios->Seção Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA 

JUVENTUDE

 PARTE AUTORA:
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): GHBB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): TERCEIROS INTERESSADOS, Telefone ( ) 

-. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. INTIMAÇÃO de eventuais proprietários para que proceda 

a retirada dos bens, no prazo de 90 (noventa) dias, mediante 

comprovação de propriedade..

Sentença: Ex positis, JULGO EXTINTO o presente feito com relação ao 

adolescente Gustavo Henrique Batista Bento, em razão do seu falecimento 

(Certidão de Óbito à fl. 25) e JULGO EXTINTO o presente feito sem 

resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI e IX do Código de Processo 

Civil, eis que perdeu o seu objeto.Sem custas (art. 141, ECA).2. Por fim, 

quanto aos bens apreendidos (fl. 13), quais sejam: I - 04 (quatro) 

máquinas digitais fotográficas; II – 01 (um) carregador de netbook; III – 04 

(quatro) cabos eletrônicos; IV – 01 (um) carregador de celular; e 01 (um) 

base de telefone, compulsando os autos, verifica-se a ausência de 

documento e/ou informação de que os sobreditos bens encontram-se em 

depósito neste Juízo. Nesse contexto, DETERMINO, que OFICIE-SE a 

Diretoria do Fórum para que certifique se os aludidos objetos 

encontram-se armazenados neste Juízo, bem como afiram o atual estado 

em que se encontram os mesmos, realizando-seavaliação destes por 

Oficial de Justiça conforme distribuição pela central de mandados.Para a 

hipótese de os supramencionados bens estiverem em depósito neste 

Juízo, DETERMINO as seguintes providências:I. Ante as circunstâncias em 

que foram encontrados os objetos, INTIMEM-SE, via edital, eventuais 

proprietários para que proceda a retirada dos bens, no prazo de 90 

(noventa) dias, mediante comprovação de propriedade.II. Esgotado o 

prazo do item “I” sem o comparecimento de interessados para retirada dos 

bens, DECRETO o perdimento dos bens listados acima, em favor da União, 

o que faço com base no art. 122, caput, do Código de Processo Penal, e, 

por conseguinte, deverá a Diretoria do Fórum adotar as providências 

necessárias para venda do respectivos em leilão público, cujo dinheiro 

apurado deverá ser revertido/recolhido em favor do Fundo dos Direitos da 

Criança e do Adolescente do Município de Colíder/MT (art. 122, parágrafo 

único, do CPP, c/c art. 214, caput, do ECA).III. Sem prejuízo, se for o caso, 

os bens apreendidos estejam inviáveis para venda em leilão público, por 

não ter valor comercial, DETERMINO que a Diretoria do Fórum, certifique o 

estado do aludido objeto, após adotem as providências necessárias para 

a DESTRUIÇÃO. Por outro lado, caso os objetos não estejam depositados 

em juízo, OFICIE-SE a Autoridade Policial solicitando informações sobre as 

providências que foram adotadas acerca dos mesmos.CIÊNCIA ao 

Ministério Público.Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades 

legais, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

estilares.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Colíder/MT, 29 de outubro de 2019.Giselda Regina Sobreira de Oliveira 

AndradeJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Myrna Nayara Queiroz 

Leite Viana, digitei.

Colíder, 12 de março de 2020

Myrna Nayara Queiroz Leite Viana Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90617 Nr: 3462-67.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: V.G. SANTOS & CIA LTDA - ME.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOI LUIZ BORDINHON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEUMA TEREZINHA PORPORATTI 

CIELO - OAB:MT-3598-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A, ROGÉRIO LAVEZZO - OAB:

 FINALIDADE:INTIMAÇÃO dos Advogados da parte autora para, querendo, 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto pela parte 

requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85993 Nr: 3389-32.2013.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: POSTAL TERRAPLANAGEM LTDA, LEDIR JOÃO 

POSTAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. O. DE LIRA LTDA - ME., LUIZ VIEIRA DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560, DEISE JUSSARA ALVES - OAB:MT 17.867/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimação dos advogados da parte requerente, para que, no 

prazo de 05 dias, promova o preparo da carta precatória a ser expedida 

nos autos, para citação da parte requerida na Comarca de Querência/MT, 

devendo o comprovante do preparo ser juntado nos autos.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48880 Nr: 2669-41.2008.811.0009

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECSG, LDCRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANTONIO GOMES DA SILVA, Rg: 

903.372, Filiação: Adõa Gomes da Silva e Margarida Domingos da Silva, 

brasileiro(a), natural de Umuarama-PR, solteiro(a), corretor. atualmente em 

local incerto e não sabido

Despacho/Decisão: Autos nº: 2669-41.2008.811.0009.Código Apolo nº: 

48880.Vistos etc.1) Diante do teor da certidão de p. 34, nos termos do 

Provimento nº 11/2007-CGJ, INTIME-SE a parte sucumbente, via Diário da 

Justiça Eletrônico – DJE, para o recolhimento das custas judiciais 

pendentes, no prazo de cinco (05) dias.2) Se eventualmente a parte 

devedora não providenciar o pagamento no prazo mencionado no item 

anterior, após CERTIFICADO, desde já, nos termos do artigo 3º do 

Provimento nº 11/2007-CGJ, DETERMINO o ARQUIVAMENTO, sem baixa no 

Cartório Distribuidor, uma vez que o valor atualizado das custas é inferior 

a R$ 1.000,00.3) Fica desde já registrado que o arquivamento não 

implicará em renúncia ao recebimento do crédito, devendo ficar 

REGISTRADA na distribuição a existência de pendência em nome da parte 

devedora, para os fins próprios (§ 1º do artigo 3º do Provimento supra 

mencionado).CUMPRA-SE, mediante as baixas e cautelas de 

praxe.Colíder, 28 de janeiro de 2010.Anna Paula Gomes de FreitasJuíza de 

Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Myrna Nayara Queiroz 

Leite Viana, digitei.

Finalidade: FINALIDADE: Intimação da parte requerida, do inteiro teor da 

sentença retro, proferida nos autos supra identificados, abaixo transcrita.

Colíder, 12 de março de 2020

Myrna Nayara Queiroz Leite Viana Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48980 Nr: 2778-55.2008.811.0009

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAG, NMDNS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DJG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS
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Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DIVINO JESUS GARCIA, Cpf: 

20594658934, Rg: 1136807-1, Filiação: Luzia de Souza Garcia e João 

Lucio Garcia, data de nascimento: 15/10/1954, brasileiro(a), natural de 

Cassia dos Coqueiros-SP, casado(a), comerciante. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Vistos, etc.Processo concluso em razão de pendência 

relacionada ao pagamento das custas judiciais.Analisando os autos, 

verifica-se a ocorrência da prescrição das custas judiciais.O parágrafo 

único do art. 355 da CNGC dispõe que a contagem do prazo prescricional 

se inicia a partir da data em que o devedor for intimado para o 

recolhimento das custas judiciais, in verbis:“Art. 355. Ao verificar a 

prescrição do crédito às custas judiciais inadimplidas, o Juiz extinguirá o 

processo, pronunciando a prescrição de ofício, determinando o 

arquivamento do feito, com baixa no cartório distribuidor, não se aplicando 

o art. 352 da CNGC. Parágrafo único. O prazo prescricional inicia-se a 

partir da data em que o devedor foi intimado para recolhimento das custas 

judiciais”.Observa-se que o executado e a Fazenda Pública (credora) se 

mantiveram inerte por um período superior a 5 (cinco) anos, razão pela 

qual a deve ser declarado prescrito o crédito relacionado às custas 

judiciais.Assim, por possuir nítida natureza tributária, os créditos relativos 

às custas judiciais estão sujeitos às normas do CTN e, por essa razão, a 

prescrição deve ser decretada quando decorrer mais de cinco anos entre 

a constituição definitiva do crédito (intimação do devedor para recolher as 

custas) e a respectiva cobrança (art. 174, inciso I, do CTN). Há de ver que 

uma das formas de extinção do crédito tributário é a ocorrência da 

prescrição, tal como preceitua o art. 156, inciso V, do Código Tributário 

Nacional.Isto posto, DECLARO a prescrição das custas judiciais. 

Interposto recurso de apelação, independentemente de descabida análise 

dos requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 

a 1.014 do CPC, INTIME-SE a parte apelada para as contrarrazões. 

Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem demora ao E. 

Tribunal de Justiça, com os nossos cumprimentos.Preclusas as vias 

recursais, arquive-se, com as baixas e anotações de estilo.Em analogia ao 

disposto no §1º, do art. 351 da CNGC/2015-2016, AUTORIZO a intimação 

da parte devedora via DJE.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Myrna Nayara Queiroz 

Leite Viana, digitei.

Colíder, 12 de março de 2020

Myrna Nayara Queiroz Leite Viana Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35470 Nr: 2488-45.2005.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INÁCIO GABRIEL FISCHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DE JESUS DE SOUZA, ERENILSE 

MARIANA DE JESUS SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO DE ARAÚJO JÚNIOR - 

OAB:OAB/SP 267.547

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 Nos termos da Legislação Processual vigente e conforme autorizado pela 

Portaria nº 02/2020 / 2ª Vara- Comarca Colíder- MT, art. 28, impulsiono os 

presentes autos, para INTIMAR o advogado da parte AUTORA, para que 

no prazo de 15(quinze) dias, promova o pagamento do débito, conforme 

petição de fl.385/388 , acrescido das custas processuais, se houver, sob 

pena de multa de 10% e honorários advocatícios no mesmo montante, 

devendo o comprovante do recolhimento ser juntado nos autos.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85687 Nr: 3089-70.2013.811.0009

 AÇÃO: Procedimentos Investigatórios->Seção Infracional->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DMDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ADAILTON VIANA DE PAULA, Rg: 

2407761-5, Filiação: Aldeni Luiz Viana de Paula e Antonio Santos de Paula, 

data de nascimento: 16/02/1996, brasileiro(a), natural de Peixoto de 

Azevedo-MT, solteiro(a), Telefone 66-9991-5178. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ex positis, diante da superveniência da maioridade de Adailton 

Viana de Paula, JULGO EXTINTO o presente feito, nos termos do artigo art. 

485, inciso VI do Código de Processo Civil.Sem custas, nos termos do 

artigo 141, § 2°, do ECA.Assim, tendo em vista o Ofício de fl. 17 indicar o 

encaminhando do objeto apreendido e restituído para este Juízo, OFICIE-SE 

a Diretoria do Fórum para que certifique e afiram o atual estado em que se 

encontra o mesmo, realizando-se sua avaliação por Oficial de Justiça 

conforme distribuição pela central de mandados.Caso, o bem esteja 

armazenado neste Juízo, DETERMINO as seguintes providências:1-No que 

tange a arma apreendida indicada às fls. 17, DECLARO o seu perdimento 

em favor da União, outrossim, proceda-se, com relação à mesma, nos 

termos do disposto no art. 25 da Lei nº 10.826/2003, bem como parágrafo 

único do artigo 1479 da CNGC (“[...] deverão os magistrados encaminhar 

ao Sistema Nacional de Armas (SINARM), em se tratando de arma de fogo 

de uso permitido, ou ao Sistema de Gerenciamento Militar de Armas 

(SIGMA), caso se trate de arma de fogo de uso restrito, a relação das 

armas apreendidas e que porventura não tenham sido encaminhadas ao 

Exército Brasileiro para destruição ou doação, mencionando suas 

características e o local onde se encontram”. – Art. 1479, parágrafo único, 

CNGC).2 – Sem prejuízo, INTIME-SE o jovem Adailton Viana de Paula (fl. 

11),dos valores de R$1.400,00 (Mil e quatrocentos reais) que foram 

depositados na conta judicial (fl.07), devendo este trazer aos autos os 

dados bancários, salientando que deve ser conta corrente, para posterior 

expedição de alvará de liberação de valores. 3 - Esgotado o prazo do item 

“2” sem o comparecimento da parte interessada para retirada dos valores, 

DECRETO o seu perdimento em favor da União, o que faço com base no 

art. 122, caput, do Código de Processo Penal, e, por conseguinte, deverá 

ser OFICIADO a Diretoria do Fórum para adotar as providências 

necessárias para reverter/recolher em favor do Fundo dos Direitos da 

Criança e do Adolescente do Município de Colíder/MT (art. 122, parágrafo 

único, do CPP, c/c art. 214, caput, do ECA).CIÊNCIA ao Ministério Público e 

a Defensória Pública.Após o trânsito em julgado, devidamente 

CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de 

p r a x e . P U B L I Q U E - S E .  I N T I M E - S E .  C U M P R A - S E .  À S 

PROVIDÊNCIAS.Colíder/MT, 22 de outubro de 2018.Giselda Regina 

Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Myrna Nayara Queiroz 

Leite Viana, digitei.

Colíder, 12 de março de 2020

Myrna Nayara Queiroz Leite Viana Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 115704 Nr: 3879-78.2018.811.0009

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDPJCDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VNDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA PERAL DA 

SILVA - OAB:13404/MT

 Autos nº. 3879-78.2018.811.0009 – Código nº. 115704

Sentença

Vistos, etc.
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Trata-se de inquérito policial instaurado em face de Valdeir Nunes de 

Souza.

À fl. 105, sobreveio manifestação do Ministério Público pugnando para que 

seja oficiado o Cartório de Registro de Pessoas solicitando a certidão de 

óbito do indiciado e, caso confirmado o falecimento, requereu a extinção 

da sua punibilidade.

À fl. 118, fora juntada a certidão de óbito.

Eis a síntese do necessário. Decido.

Preceitua o art. 107, inciso I, do Código Penal, que extingue-se a 

punibilidade pela morte do agente, fazendo com que o Estado perca o jus 

puniendi.

Assim, diante da certidão de óbito do acusado acostada aos autos à fl. 

118, reconheço a ocorrência da extinção da punibilidade da pretensão 

punitiva estatal.

Diante do exposto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de VALDEIR 

NUNES DE SOUZA, já qualificado nos autos, nos termos do artigo 107, 

inciso I, do Código Penal.

No tocante aos valores apreendidos à fl. 62, DETERMINO a Secretaria que 

seja diligenciada busca por eventual processo de inventário proposto 

pelos herdeiros do réu nas Varas Cíveis desta Comarca, vinculando-o ao 

valor prestado a título de fiança nos presentes autos.

Restando infrutífera, PROCEDA-SE à intimação dos herdeiros do acusado 

via edital, para que, em 15 dias, informe os dados bancários necessários 

ao levantamento dos valores, salientando que a inércia importará, desde 

já, a perda em favor do FUNPEN-MT, devendo, neste caso, a serventia 

adotar as providências para a transferência dos valores.

Após, não havendo pendências, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Colíder/MT, 11 de março de 2020.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 105235 Nr: 1523-47.2017.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ APARECIDO LOPES DE AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINALDO RUEDA - 

OAB:20.899/MT

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal 

manifesta na denúncia para o fim de ABSOLVER o réu ANDRE 

APARECIDO LOPES DE AQUINO das imputações a que se sujeitaram 

nestes autos, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo 

Penal.Às comunicações de praxe.Diante da absolvição deixo de condenar 

o acusado nas custas processuais.Com o trânsito em julgado, não 

havendo pendência, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Colíder/MT, 11 

de março de 2020.Maurício Alexandre RibeiroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 90722 Nr: 3549-23.2014.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDES FERREIRA DA ROCHA JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A, ROGÉRIO LAVEZZO - OAB:5709

 Autos: 3549-23.2014.811.0009 – Código: 90722DecisãoVistos, 

etc.1.Contra o decisum que pronuncia o réu é cabível recurso em sentido 

estrito nos termos do art. 581, IV, do CPP.Desta forma, o recurso de 

apelação manejado à fl. 366 não é a via adequada ao mister, razão pela 

qual resta prejudicado seu recebimento.Saliento, não há falar em aplicação 

do princípio da fungibilidade por se tratar de erro grosseiro (o que é 

corroborado até mesmo pelos preceitos normativos utilizados pela parte 

para fundamentar o recurso – cf. fl. 366), pois o art. 581, IV, do CPP, é 

expresso quanto ao recurso cabível na hipótese em tela, de maneira que 

não há cogitar em dúvida razoável quanto ao recurso a ser interposto na 

espécie.Nesse sentido:(TJ-ES – SER: 00004390420178080006, Relator: 

SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Data de Julgamento: 12/02/2020, SEGUNDA 

CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 14/02/2020). Grifei.2.Posto isso, 

certifique-se o trânsito em julgado, em seguida, INTIME-SE o Ministério 

Público e a defesa do réu para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentarem 

rol de testemunhas que irão depor em plenário, até o máximo de cinco, 

salientando que na ocasião poderão juntar documentos e requerer 

diligências, nos termos do artigo 422, do Código de Processo Penal.Às 

providências.Intime-se. Cumpra-se.Colíder/MT, 12 de março de 2020. 

Maurício Alexandre RibeiroJuiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000547-18.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LINNEY CHRISSIE KONNO PITON PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA OAB - SP311043 (ADVOGADO(A))

CELSO REIS DE OLIVEIRA OAB - MT5476-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000547-18.2020.8.11.0009 POLO ATIVO:LINNEY CHRISSIE 

KONNO PITON PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO 

STUCHI REIS DE OLIVEIRA, CELSO REIS DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: 

ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: COLÍDER - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 28/04/2020 Hora: 14:00 , no endereço: AVENIDA VLADEMIR 

APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, 

COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 . 12 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000548-03.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA REGINA HARKA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT0022577A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDENIR BIRTCHE (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000548-03.2020.8.11.0009 POLO ATIVO:LEILA REGINA 

HARKA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDUARDO MOREIRA DE 

OLIVEIRA SILVA POLO PASSIVO: CLAUDENIR BIRTCHE FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: COLÍDER - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 28/04/2020 Hora: 14:15 , no endereço: AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 . 12 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001601-53.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO BARROS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN OAB - MT0016045A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ED NOGUEIRA DE AZEVEDO JUNIOR OAB - PR0020062A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico para todos os efeitos de direito, que autorizada pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO a(s) 
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parte(s) requerente(s), através do(a) advogado(a)/procurador(a), sobre a 

manifestação de ID. 30103393 e comprovante de pagamento de ID. 

30103398, para, querendo, pugnar o que entender pertinente, no prazo de 

cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000628-69.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE VIVIAN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDEN COMERCIO ELETRONICO DO BRASIL LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS RENAN LUCAS OAB - SP282404 (ADVOGADO(A))

RENATO GOMES VIGIDO OAB - SP0246800A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DECISÃO Processo: 

1000628-69.2017.8.11.0009. EXEQUENTE: MARIA JOSE VIVIAN 

EXECUTADO: EDEN COMERCIO ELETRONICO DO BRASIL LTDA Vistos. 

Antes de dar início propriamente à fase de execução, INTIME-SE a parte 

exequente para se manifestar acerca da petição de ID. 30078681, por 

meio da qual o devedor informa que pagou a dívida exequenda. 

PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. (assinada digitalmente) 

RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000554-10.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO LOCHS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO LAVEZZO OAB - MT0005709A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000554-10.2020.8.11.0009 POLO ATIVO:ANTONIO LOCHS 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROGERIO LAVEZZO POLO PASSIVO: 

BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: COLÍDER - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 30/04/2020 Hora: 13:00 , no endereço: AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 . 13 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000558-47.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CEZAR PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO LAVEZZO OAB - MT0005709A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000558-47.2020.8.11.0009 POLO ATIVO:PAULO CEZAR 

PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROGERIO LAVEZZO POLO 

PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: COLÍDER - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 30/04/2020 Hora: 13:15 , no 

endereço: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: 

(66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 . 13 de 

março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000559-32.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RIBEIRO DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO LAVEZZO OAB - MT0005709A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEONICE BIRTCHE BANDEIRA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000559-32.2020.8.11.0009 POLO ATIVO:JOSE RIBEIRO 

DA COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROGERIO LAVEZZO POLO 

PASSIVO: CLEONICE BIRTCHE BANDEIRA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: COLÍDER - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 30/04/2020 Hora: 13:30 , no endereço: AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 . 13 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000560-17.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DIONY WILLIAN PIOVEZAN DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO LAVEZZO OAB - MT0005709A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000560-17.2020.8.11.0009 POLO ATIVO:DIONY WILLIAN 

PIOVEZAN DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROGERIO 

LAVEZZO POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

COLÍDER - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 30/04/2020 Hora: 

13:45 , no endereço: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, 

TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 . 13 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002293-23.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA DA SILVA SOUSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Processo: 

1002293-23.2017.8.11.0009. EXEQUENTE: ANGELA MARIA DA SILVA 

SOUSA EXECUTADO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, 

Vistos. INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de cinco (5) dias, 

se manifeste quanto ao pagamento noticiado ao id. 29128907. Frise-se 

que o silêncio será interpretado como concordância da satisfação integral 

da dívida. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. (assinada digitalmente) 

RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000334-80.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOLIMAR FELISBINO TEIXEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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APARECIDO MIRANDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DECISÃO Processo: 

1000334-80.2018.8.11.0009. EXEQUENTE: JOLIMAR FELISBINO TEIXEIRA 

EXECUTADO: APARECIDO MIRANDA Vistos. DEFIRO o benefício da justiça 

gratuita em favor da parte autora, que poderá ser revisto a qualquer tempo 

acaso se altere a situação econômica da parte ou acaso se verifique ser 

inverídica a alegada hipossuficiência econômica. Em que pese o pleito 

formulado na petição retro, quando falecido o requerido, incumbe à própria 

parte autora proceder com a citação dos sucessores, no prazo de trinta 

(30) dias da ciência do fato, conforme inteligência do art. 51, inc. V, da Lei 

nº. 9.099/95. Assim, INTIME-SE a parte autora para: a) Se ainda não 

expirado o prazo de trinta dias acima mencionado, proceder com a citação 

do espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros no 

prazo remanescente. b) Se já expirado o prazo de trinta dias, comprovar, 

em cinco (5) dias, a citação do espólio, de quem for o sucessor ou, se for 

o caso, dos herdeiros dentro do interregno legal, sob pena de extinção do 

processo. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. (assinada digitalmente) 

RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001978-58.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

SUPREFOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXEQUENTE)

DANIELA REIS KRAMBECK (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLITO RAMOS DE REZENDE (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Processo: 

1001978-58.2018.8.11.0009. EXEQUENTE: SUPREFOS INDUSTRIA E 

COMERCIO LTDA, DANIELA REIS KRAMBECK EXECUTADO: CARLITO 

RAMOS DE REZENDE Vistos. INTIME-SE a parte exequente para que, no 

prazo de cinco (5), comprove a condição de microempreendedor 

individual, microempresa ou empresas de pequeno porte, nos termos do 

art. 8º, § 1º, inc. II, da Lei 9.099/9, sob pena de extinção. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da 

assinatura eletrônica. (assinado digitalmente) RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI Juiz de Direito

Comarca de Comodoro

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 28/2020-CA

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR ANTONIO CARLOS PEREIRA DE 

SOUSA JUNIOR, JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE 

COMODORO, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS...

 RESOLVE:

 NOMEAR o Sra. GISLAINE SILVA MOTA, brasileiro, portadora do RG n.º 

238622 SSP/MT, CPF n° 038.633.641-55 , para o exercício da função 

comissionada de Assessor de Gabinete II, do Gabinete da 1ª Vara da 

Comarca de Comodoro – MT, com efeitos a partir da assinatura do termo 

de posse e exercício, que deverá ser editado e assinado após a 

publicação desta.

P. R. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Comodoro-MT, 13 de janeiro de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA Nº. 27/2020-CA

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR ANTONIO CARLOS PEREIRA DE 

SOUSA JUNIOR, JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE 

COMODORO, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS...

 RESOLVE:

 NOMEAR o Sr. GABRIEL FELIPE DE ARRUDA FERREIRA, brasileiro, 

matrícula nº 41849, portador do RG n.º 25859676 SSP/MT, CPF n° 

060.841.891-99 , para o exercício da função comissionada de Assessor 

de Gabinete II, do Gabinete da 2ª Vara da Comarca de Comodoro – MT, 

com efeitos a partir da assinatura do termo de posse e exercício, que 

deverá ser editado e assinado após a publicação desta.

P. R. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Comodoro-MT, 13 de Março de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA Nº. 29/2020-CA

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR ANTONIO CARLOS PEREIRA DE 

SOUSA JUNIOR, JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE 

COMODORO, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS...

 CONSIDERANDO a necessidade de adequar o quadro de servidores nas 

secretarias e gabinetes deste Fórum.

 RESOLVE:

 Art. 1º - EXONERAR o Sr. GABRIEL FELIPE DE ARRUDA FERREIRA, 

brasileiro, matrícula nº 41849, portador do RG n.º 25859676 SSP/MT, CPF 

n° 060.841.891-99 , da função comissionada de Assessor de Gabinete II, 

do Gabinete da 1ª Vara da Comarca de Comodoro – MT, com efeitos a 

partir de 17/03/2020.

 P. R. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Comodoro-MT, 13 de janeiro de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA Nº. 26/2020-CA

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR ANTONIO CARLOS PEREIRA DE 

SOUSA JUNIOR, JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE 

COMODORO, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS...

 CONSIDERANDO a necessidade de adequar o quadro de servidores nas 

secretarias e gabinetes deste Fórum.

 RESOLVE:

 Art. 1º - EXONERAR o Sr. RENAN AMARILIA RODRIGUES, brasileiro, 

matrícula nº 40852, portador do RG n.º 1981836-0 SSP/MT, CPF n° 

031.909.671-80 , da função comissionada de Assessor de Gabinete II, do 

Gabinete da 2ª Vara da Comarca de Comodoro – MT, com efeitos a partir 

de 17/03/2020.

 P. R. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Comodoro-MT, 13 de janeiro de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002125-36.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO GOMES DE ASSIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA OAB - MT0020236A 

(ADVOGADO(A))

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1002125-36.2019.8.11.0046. AUTOR(A): 

FRANCISCO GOMES DE ASSIS REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos em substituição. Francisco Gomes de Assis ajuíza a 

presente Ação de Aposentadoria por Idade Rural em face do Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS, ambos devidamente qualificados nos 

autos. O direito em litígio não admite transação, em razão de o requerido 

ser pessoa jurídica de direito público, sendo desnecessária a realização 
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de audiência preliminar. Não verifico quaisquer das hipóteses previstas 

nos artigos 354 e 355, do Código de Processo Civil, passo a sanear o feito 

e à análise das provas a serem produzidas. Não havendo preliminares a 

serem analisadas e tampouco nulidades a serem pronunciadas, DECLARO 

SANEADO O PROCESSO, remetendo–o à fase instrutória. Defiro a prova 

oral, qual seja a testemunhal. Na forma do art. 357, do Código de Processo 

Civil, concedo às partes o prazo de 10 (dez) dias para apresentação do 

rol de testemunhas cujo depoimento se pretende obter, caso ainda não 

indicadas, a serem contabilizados, na hipótese de intimação por meio do 

Diário da Justiça Eletrônico, a partir do primeiro dia útil seguinte ao da 

disponibilização da informação [art. 422, §2°, da Seção 9, do Capítulo 01, 

da CNGCGJ/MT]. Consigno que, em face do princípio da celeridade 

processual, a autora deverá trazer suas testemunhas independentes de 

intimação, sob pena de perder o direito à produção da prova testemunhal 

(art. 455, § 1º, 2º e 3º, do CPC), salvo se já tiverem se responsabilizado 

pelo comparecimento. Designo audiência de Instrução e Julgamento para o 

dia 05 de maio de 2020, às 13h30min. Expeça-se o necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se. Comodoro-MT, 12 de março de 2020. Antonio 

Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001753-87.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE FERNANDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RIAN DIULICE CORDEIRO DA SILVA OAB - MT0018139A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE COMODORO (REQUERIDO)

 

Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 13 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico a tempestividade da contestação 

apresentada e intimo a parte autora para que apresente impugnação no 

prazo de 15 dias.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 119384 Nr: 1734-35.2018.811.0046

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: WGS, MGDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA AZEREDO DA 

SILVA - OAB:MT-16.670, GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO GONÇALVES - 

OAB:16681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA AZEREDO DA 

SILVA - OAB:MT-16.670

 Em razão desses fatos, e por tudo o mais que nos autos constam, com 

fundamento no artigo 33 e seguintes do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, em consonância com o parecer ministerial e com base no 

art. 487, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e defiro a guarda de 

GABRIEL SILVA SANTOS aos requerentes MARILUCIA HORBACH 

WILSON GOMES SOARES e MARIA GESSI DOS SANTOS SOARES.Custas 

processuais e honorários advocatícios em 10% do valor da causa por 

conta da parte requerida. Lavre-se o termo de compromisso e expeça-se 

o necessário.Após o trânsito em julgado e com as formalidades legais, 

ciente o Ministério Público, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações necessárias.Publique-se. Registre-se. Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99898 Nr: 804-51.2017.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ DA SILVA URBIETA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:120394 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NTIMAR o advogado da parte autora para recolher o valor 

correspondente à diligência a fim de que seja cumprido o mandado, em 5 

dias. (Acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar 

o menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir 

a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência).

2ª Vara

Intimação

Ofício Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000499-45.2020.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON CORREA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON FELIPE TOSTES CORREA OAB - RO9956 (ADVOGADO(A))

LUCAS ALBERTO TOSTES CORREA OAB - RO8385 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Adriano José Alves Basseto (REU)

A C ZABOTTO SOUZA TRAILERS (REU)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO Ofício n.º 366/2020 Dados do processo: Processo: 

1000499-45.2020.8.11.0046; Valor causa: R$ 82.955,62; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)/[Indenização por Dano 

Material, Protesto Indevido de Título]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: 

Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR(A): NILSON CORREA Parte Ré: REU: A C ZABOTTO 

SOUZA TRAILERS, ADRIANO JOSÉ ALVES BASSETO Assunto: BAIXA DE 

PROTESTO Prezado(a) Senhor(a): Ao tempo em que cumprimento vossa 

senhoria, informo que fora determinada a sustação do protesto aventado 

no processo em referência, determino que seja cumprido a ordem exarada 

em cinco dias sob pena de incidir em crime de desobediência, nos termos 

do art. 330, Código Penal. No uso do presente faço ainda encaminhar em 

anexo cópia da decisão e dos documentos necessários para instruir a 

medida. Comodoro - MT, 11 de março de 2020. Atenciosamente, 

(assinatura digital) Antônio Carlos Pereira de Souza Júnior Juiz de Direito 

AO 2º Serviço Notarial da comarca de Comodoro/MT

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001185-71.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO HERCOLE GARBIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

YURI SILVA DIAS OAB - MT21981/B-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZEFERINO RIOS (REU)

PEDRO TEIXEIRA (REU)

OTAVIANO SILVEIRA GONÇALVES (REU)

NATALICIO NOGUEIRA (REU)

ESMERALDO COIMBRA (REU)

ANTONIO RIBEIRO DA SILVA (REU)

ALBERTO MAGRINI (REU)

Outros Interessados:

FUNDACAO NACIONAL DO INDIO (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICIPIO DE COMODORO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICIPIO DE NOVA LACERDA (TERCEIRO INTERESSADO)

INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

FAZENDA NACIONAL - MINISTERIO DA FAZENDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO CERTIDÃO/INTIMAÇÃO I. INTIMEM-SE/NOTIFIQUE-SE A PARTE 

AUTORA E OS TERCEIROS INTERESSADOS DA DECISÃO PROFERIDA 

UMA VEZ QUE NÃO DEMANDA CONFECÇÃO DE EXPEDIENTE. II. Certifico 

que não fora cumprido por hora o primeiro parágrafo da decisão por não 

localizar no processo a(s) certidão(ões) do(s) imóvel(is). Consigno que, 

em especial, estão ausentes o nome registral dos proprietários e seus 
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endereços, nome ou denominação dos confrontantes e a face do polígno 

respectivo. Que por questão de economia processual não 

expedido/publicado/afixado edital a que se refere o segundo parágrafo. 

Comodoro-MT, 13 de março de 2020 NICHOLAS SELZLER KLAHOLD 

Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001076-91.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

L. S. R. A. (EXEQUENTE)

M. A. R. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ALBERTO TOSTES CORREA OAB - RO8385 (ADVOGADO(A))

SILVANA RIBEIRO RODRIGUES OAB - 057.212.581-01 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. B. A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OSMAR LUIZ PRETTO OAB - MT0020696A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO SENTENÇA Processo: 1001076-91.2018.8.11.0046. 

EXEQUENTE: M. A. R. A., L. S. R. A. REPRESENTANTE: SILVANA RIBEIRO 

RODRIGUES EXECUTADO: MARCERIO BARBOSA AMORIM Vistos. 

MARKOS ANTÔNIO RODRIGUES AMORIM e outro representada por 

SILVANA RIBEIRO RODRIGUES pleiteou cumprimento de sentença em face 

de MARCERIO BARBOSA AMORIM todos devidamente qualificados. O 

executado foi intimado pessoalmente para o fim de efetuar o pagamento 

das verbas alimentares. A prisão civil foi decretada em ID. 20567127. 

Derradeiramente as partes entabularam acordo nos autos de ID. 

30230947. É o relato do necessário. Fundamento e decido. Mérito. De 

proêmio, há que se considerar que comungo do mesmo entendimento 

externado pelas Cortes Superiores de que mesmo em havendo já 

sentença prolatada acerca do título ora executado, nada obsta que as 

partes litigantes posteriormente venham a transacionar, posto que o novel 

Código de Processo Civil aduz que compete ao magistrado priorizar a 

conciliação ex vi legis inc. IV do art. 125, CPC. Verifico que as cláusulas 

do acordo extrajudicial referendado pelo advogado subscrevente do 

acordo encontram-se regulares e preenche os requisitos legais. Os 

acordantes ajustaram sobre os alimentos pretéritos devidos pelo 

executado. Destarte, mister mencionar que o acordo celebrado entre as 

partes não constitui renúncia ao direito aos alimentos até porque estes, 

por óbvio, são irrenunciáveis. Na verdade, houve pactuação entre as 

partes da melhor forma que lhes aprouveram acerca da dívida alimentar 

pretérita. Conforme se extrai do teor do conteúdo do expediente que 

instrumentalizou o acordo extrajudicial, não foram estabelecidas cláusulas 

exorbitantes e/ou que possam receber a pecha de ilegais, de sorte que 

nenhum óbice se apresenta à homologação do acordo firmado nos autos, 

já que em consonância com os ditames legais. Ante o exposto, com 

fundamento no art. 487, III, b, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o 

acordo carreado aos autos para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, cujas cláusulas e condições passam a fazer parte integrante 

desta. SUSPENDO a ordem de prisão civil e por consequência, expeça-se 

o competente contramandado/alvará de soltura. Notifique-se o Ministério 

Público. Após, com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. P. I. C. 

Comodoro-MT, 13 de março de 2020. (assinado digitalmente) Antonio 

Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73685 Nr: 580-84.2015.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO APARECIDO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o comprovante do pagamento juntado nos autos na ref: 

99/100, IMPULSIONO o presente feito com a finalidade de intimar a parte 

autora para manifestar-se, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35888 Nr: 582-93.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR ANTONIO DE SOUZA, TEREZINHA 

ROCHA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT, FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - 

OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PÉRICLES LANDGRAF 

ARAÚJO DE OLIVEIRA - OAB:6.005A

 Impulsiono o presente feito encaminhando novamente para publicação a 

decisão de fls. 106, em razão de não ter sido intimado o advogado dos 

executados, conforme segue: "VISTOS. Cuida-se de Embargos de 

Declaração que Banco do Brasil S/A interpõe contra decisão proferida à fl. 

101. É a síntese do necessário. Fundamento e Decido. Conheço do 

recurso, vez que adequado e tempestivo. A pretensão do embargante 

prospera. Atento aos autos, verifico que inteira razão assiste ao 

embargante, haja vista que a sentença não deveria ter extinto o feito e sim 

apenas suspender os autos, até o integral adimplemento da obrigação. 

Pelo exposto, CONHEÇO dos embargos e DOU PROVIMENTO para suprir a 

contradição suscitada. Dessa forma, a solução que se impunha, ao 

homologar o acordo realizado entre as partes não é outra senão o pedido 

de suspensão da execução consoante o pactuado, de modo a arquivar-se 

administrativamente, mas ressalvando eventual reativação. Nessa senda, 

DECLARO suspensa esta execução até o cumprimento integral do acordo 

nos termos do art. 922, do CPC. Remetem-se os autos ao arquivo 

provisório (devendo ser lançado no presente feito o andamento 81) pelo 

prazo supracitado, após o fim de tal prazo, intimem-se a exequente para 

manifestar-se nos autos dentro do prazo de 10 (dez) dias.Intime-se. 

Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 93839 Nr: 3791-94.2016.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R DA SILVA PORTUGAL, RONEI DA SILVA 

PORTUGAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Na hipótese, além de comprovadas diversas tentativas de citação do 

executado, entendo que o exequente foi capaz demonstrar a existência 

de perigo de lesão grave ou de difícil reparação, razão pela qual entendo 

que seu pleito merece prosperar. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de 

arresto prévio executivo por via eletrônica nos sistemas à disposição 

deste Juízo, com fulcro nos arts. 830 e 854 do CPC. Indefiro, por ora, o 

pedido de citação via edital, porque não demonstrou o credor às 

diligências negativas efetuadas por este. Faculto o prazo de 30 (trinta) 

dias para o credor apresentar o endereço atual do devedor ou demonstrar 

que buscou a localização administrativa, todavia sem sucesso, sob pena 

de indeferimento da inicial.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 119369 Nr: 1729-13.2018.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GSDO, LG, CRDA, WSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE FRANÇA DA SILVA 

SANTOS - OAB:18306/O, BRENDA PLATEIRA BORGES POZETI - 

OAB:MT24021/O, OTTO MARQUES DE SOUZA - OAB:12.404-A/MT, 

ROBSON DA SILVA - OAB:17056, TALLITA ROSA CRUZ DE ALMEIDA - 
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OAB:MT16120

 Vistos.

Registre-se que as informações requisitadas, ref. 261, foram devidamente 

prestadas através do Ofício nº 20/2020-GAB, em anexo.

Com o retorno da missiva encaminhada para a Comarca de Pontes e 

Lacerda/MT, págs. 667/670, abra-se vista dos autos às partes para 

apresentação de memoriais finais, no prazo legal.

Após, voltem-me os autos conclusos para Sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 122758 Nr: 3276-88.2018.811.0046

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PATRICIA NASCIMENTO DA SILVA ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO LUIZ DIAS DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

NOVA MUTUM - MT - OAB:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação de alimentos 

CONDENANDO o requerido ANTONIO LUIZ DIAS DE ANDRADE ao 

pagamento da pensão alimentícia mensal no montante equivalente a 50% 

(cinquenta por cento) do salário mínimo vigente a suas filhas menores 

DULCE MARIA NASCIMENTO DE ANDRADE e MARIA CLARA NASCIMENTO 

DE ANDRADE, até o dia 10 (dez) de cada mês. Sem custas e sem 

honorários.Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações necessárias.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 38015 Nr: 2713-41.2011.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINHA VERDE TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S):  AGROPASTORIL TIARAJÚ 

S.A/AGROPASTORIL COMODORO S.A, ORLANDO JOSÉ PADOVANI, 

CELSO FERNANDES PADOVANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO HERRERA ALVES DE 

MORAES - OAB:OAB/SP 295.549, MARCO VANIN GASPARETTI - 

OAB:OAB/SP 207.221

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO CARLOS 

GUIMARÃES WISZKA - OAB:9958-PR, CÉSAR AUGUSTO GULARTE 

CARVALHO - OAB: 24.366/RS

 Ante o exposto, ADMITO o ingresso do cartorário de Registro de Imóveis, 

desta comarca, na qualidade de amicus curiae.Intime-se o cartorário para 

manifestar nos autos no prazo de 15 (quinze) dias.Com a manifestação do 

cartorário, intime-se todos os requeridos para manifestar nos autos no 

prazo de 15 (quinze) dias.Cumpra-se.Comodoro-MT, 12 de março de 

2020.Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 98247 Nr: 83-02.2017.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYCON HENING BRITO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOMÉ 

WICHOSKI - OAB: 18.603/B /MT, FABIANO COIMBRA BARBOSA - 

OAB:RJ-117.806, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - 

OAB:16.691/A-MT, MAURICIO COIMBRA GUILHERME FERREIRA - OAB: 

151.056-S/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 98247

Vistos.

Intime-se o requerente para no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar nos 

autos que instruiu a carta precatória em questão, consoante despacho 

mencionado pelo juízo deprecado.

Havendo informação de que houve a devida instrução pelo requerente 

junto ao juízo deprecado, solicite-se a devolução imediata da carta 

precatória devidamente cumprida.

Permanecendo silente, intime-se a parte autora pessoalmente, para dar o 

devido impulsionsamneto do feito, no prazo de 05 (cinco) dia, sob pena de 

extinção – art. 485, III, CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 145507 Nr: 246-74.2020.811.0046

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edemaldo Laurindo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR RAIMUNDO, VANIA LUCIA JASSENK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON FELIPE TOSTES CORREA 

- OAB:26958/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Embargo de Terceiro ajuizado por Edemaldo Laurindo da Silva 

em face de Moacir Raimundo e Vânia Lúcia Jassenk.

 Argumenta o embargante que o imóvel penhorado no cumprimento de 

sentença na ação de Cód. 28462, Lotes n. 11 e 12, situados à Avenida 

Walter de Campos Brandão, Bairro Cidade Verde, Comodoro/MT, está em 

sua posse desde 19 de setembro de 2016, ante contrato de compra e 

venda formulado com o primeiro embargado.

Colacionou documentos para comprovar o alegado e requereu sua 

manutenção na posse do bem penhorado.

É a síntese do necessário.

Decido.

Inicialmente, determino o apensamento do presente ao feito de Cód. 28462.

Para a concessão da tutela de urgência, esta exige nos termos do art. 300 

e seguintes do CPC, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo.

Da análise do pleito exordial verifica-se a plausibilidade do direito da 

embargante, ao discorrer acerca de sua posse, sendo que está é provada 

pelo próprio termo de penhora, onde o Sr, meirinho aduz que o embargante 

está na posse do imóvel (Cód. 29891), sofrendo aquele restrição sobre 

seu imóvel penhorado como se fosse de propriedade desta.

Igualmente presente o risco de dano à embargante, uma vez que sobre 

constrição sobre sua posse e propriedade precária, vez que ainda não 

formalizada a adjudicação junto ao Cartório de Registro de Imóveis.

Acerca da possibilidade de oposição de embargos de terceiro fundado em 

alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de 

imóvel, ainda que desprovido de registro, tem-se claro o enunciado da 

Súmula nº 84 do Superior Tribunal de Justiça neste sentido.

Desta feita, tenho que a pretensão do embargante merece acolhida, para o 

fim determinar sua manutenção na posse do bem penhorado, no intuito de 

evitar maiores danos.

Ante o exposto, DEFIRO o pleito inicial para CONCEDER TUTELA DE 

URGÊNCIA para determinar a manutenção do embargante Edemaldo 

Laurindo da Silva, na posse do bem penhorado na ação executiva de Cód. 

28462, Lotes n. 11 e 12, situados à Avenida Walter de Campos Brandão, 

Bairro Cidade Verde, Comodoro/MT.

 Citem-se os embargados para, em querendo, ofertar contestação, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de confessos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 95290 Nr: 4465-72.2016.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO- PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. F. LUCION JOARIATTI - ME, ELENIR 

FRANCISCA LUCION JORIATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido de restrição judicial de numerários 

existentes em contas bancárias de titularidade do executado e, para tanto 

PROCEDO com a realização de consulta mediante sistema BACENJUD das 

contas correntes e aplicações financeiras porventura existentes da parte 
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executada, até o valor da execução. Após, será procedida à juntada aos 

autos do detalhamento da ordem judicial de bloqueio de valores em anexo 

a esta decisão, o qual, em sendo positivo, DESDE JÁ converto em penhora 

sem necessidade de lavratura de termo. Empós, diligencie o (a) senhor (a) 

gestor judicial (a) para o fim de que a instituição financeira depositária, no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para 

a conta judicial.Em caso de consulta e em sendo bloqueado valores 

irrisórios estes imediatamente serão desbloqueados. Intime-se o devedor 

do bloqueio de numerários efetuado nestes autos, nos termos e para os 

fins do art. 854, §§ 2° a 4°, CPC.Por fim, intime-se a parte exequente via 

DJE se, tendo restado negativo, a restrição judicial online, para apresentar 

outros bens passíveis de penhora no prazo de 05 (cinco) dias. Ademais, 

cite-se a parte devedora pessoa física no endereço indicado em ref. 37. 

Intime-se.Cumpra-se.Comodoro-MT, 10 de março de 2020.(assinado 

digitalmente)Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 74633 Nr: 989-60.2015.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO DA SILVA RABELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

OAB:3791/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO o requerimento apresentado pelo exequente, 

ocasião em que PROCEDO com a pesquisa do endereço do devedor por 

meio do (s) sistema (s) Bacenjud/Infojud.Após, intime-se o exequente da 

consulta realizada, bem como para que requeira o que entender de direito 

em 15 (quinze) dias.Intime-se.Cumpra-se.Comodoro-MT, 10 de março de 

2020.(assinado digitalmente)Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 88755 Nr: 1798-16.2016.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO OTACILIO MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

OAB:3791/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Na hipótese, além de comprovadas diversas tentativas de citação do 

executado, entendo que o exequente foi capaz demonstrar a existência 

de perigo de lesão grave ou de difícil reparação, razão pela qual entendo 

que seu pleito merece prosperar. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de 

arresto prévio executivo por via eletrônica nos sistemas à disposição 

deste Juízo, com fulcro nos arts. 830 e 854 do CPC. Indefiro, por ora, o 

pedido de citação via edital, porque não demonstrou o credor às 

diligências negativas efetuadas por este. Faculto o prazo de 30 (trinta) 

dias para o credor apresentar o endereço atual do devedor ou demonstrar 

que buscou a localização administrativa, todavia sem sucesso, sob pena 

de indeferimento da inicial.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 141983 Nr: 4958-44.2019.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO HENRIQUE NOGUEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUAREZ VASCONCELOS - 

OAB:5.460-B

 Vistos.

Encerrada a instrução, tendo as partes apresentado alegações finais em 

audiência, mantenho os autos conclusos para audiência.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 36707 Nr: 1406-52.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO MACEDO DE QUEIROZ, SANDRA 

FINGER, GERLANDIO ALVES DE MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS MALEK HANNA - 

OAB:OAB/RO 356-B, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:MT/3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 Considerando a certidão retro, retorne os presentes autos ao arquivo.

Às providências.

Comodoro-MT, 11 de março de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 37420 Nr: 2119-27.2011.811.0046

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: URTIGÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, 

LAUDEMIR ANTÔNIO SEBBEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA PRIETO, NESTOR SOARES DE 

SALLES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SORAIA SEBBEN BRAZ 

COSTA - OAB:18339/MT, GABRIELA LEITE HEINSCH - OAB:12845, 

LEONARDO GIOVANI NICHELE - OAB:7705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 Determino que seja juntado aos autos o teor do acordão prolatado no 

recurso de apelação de fl. 123.

 Após, voltem-me os autos conclusos.

 Cumpra-se

 Comodoro-MT, 12 de março de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 67620 Nr: 1192-56.2014.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CATARINA RODRIGUES DE GODOY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 Trata-se de pedido de Cumprimento de Sentença requerido por Catarina 

Rodrigues Godoy em face do Instituto Nacional do Seguro Social todos 

devidamente qualificados.

 Após, requereu a parte autora/exequente o cumprimento da sentença.

É o relato do necessário.

 Impulsiono o feito da seguinte maneira.

1) DEFIRO a prioridade na tramitação processual;

 2) RETIFIQUE o cadastro dos autos, fazendo registrar que o feito já se 

encontra na fase de Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 513 

e seguintes do CPC;

 3) Intime-se a Autarquia Federal mediante REMESSA FÍSICA/ELETRÔNICA 

do feito para que, caso queira, impugne o cumprimento de sentença, no 

prazo de 30 (trinta) dias, encaminhando demonstrativo do débito;

 4) SE HOUVER IMPUGNAÇÃO, intime-se a parte exequente/impugnada por 

meio de seu advogado constituído nos autos de conhecimento via DJE 

para que, caso queira, manifeste-se nos autos a respeito da impugnação 

ao cumprimento de sentença apresentada pela Autarquia-ré em 15 

(quinze) dias [art. 218,§1º, CPC];

 5) NÃO HAVENDO apresentação de impugnação, certifique e venham-me 

os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.
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Comodoro-MT, 11 de março de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 13845 Nr: 1740-33.2004.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO MÁRIO COCCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIO E REPRESENTAÇÕES SIGNOR 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - 

OAB:12642, IGOR AMADEU COCCO RUBIN - OAB:MT/8402, LUCIANO 

ANDRÉ FRIZÃO - OAB:8340-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:5447-B

 VISTOS.

Intime-se o executado, por meio de seu patrono, para que se manifeste 

sob o teor da petição de fls. 259/260, dentro do prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de concordância com a informação lá contida.

 Após, conclusos para deliberação.

 Cumpra-se.

Comodoro-MT, 11 de março de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 19896 Nr: 1009-66.2006.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLEINE MARIA DE SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS, INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES ROGERIO BAPTISTA - 

OAB:9992/B, MARCOS DA SILVA BORGES - OAB:8039-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Trata-se de Cumprimento de Sentença requerido por Marleine Maria da 

Silva em face do Instituto Nacional do Seguro Social-INSS todos 

devidamente qualificados nos autos.

 DETERMINO as seguintes providências:

 I - RETIFIQUE-SE no sistema Apolo, fazendo registrar que o feito já se 

encontra na fase de Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 513 

e seguintes, do CPC, caso já não o tenha feito.

II - DETERMINO que o (a) Sr. (a) Gestor (a) junto a Conta Única-TJ/MT, 

solicitando a vinculação dos valores depositados nos autos, caso já não o 

tenha feito.

 III - ELABORE o (a) Sr. (a) Gestor (a) alvará judicial de levantamento em 

nome do beneficiário/do advogado do beneficiário, desde que este tenha 

poderes especiais no instrumento de mandato, para liberação do importe 

depositado/constrito em favor do credor/beneficiário. Com relação aos 

honorários sucumbenciais estes deverão efetuados em nome do 

causídico e de forma apartada ao valor principal, caso não tenha 

requerido de forma diversa, de forma eletrônica pelo sistema SisconDJ e 

com crédito/transferência para a conta bancária indicada.

IV - CIENTIFIQUE-SE a parte beneficiária ou seu sucessor, através de 

qualquer meio de comunicação da liberação do depósito judicial - art. 448 e 

ss. CNGC/MT.

V - DETERMINO que dê ciência ao (à) advogado (a) constituído (a), 

através de publicação no DJE ou outro meio legal OU defensor público 

mediante remessa eletrônica/física dos autos, para que esclareça se dá 

integral quitação ao objeto da lide, advertindo-o que decurso do prazo de 

10 (dez) dias “in albis” será interpretado nesse sentido de anuência ao 

adimplemento e o processo extinto pela satisfação da obrigação - art. 924, 

II, c/c art. 925. Manifestado pelo adimplemento/satisfação ou transcorrido o 

prazo sem manifestação, volte-me concluso para sentença.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 11 de março de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 19898 Nr: 1011-36.2006.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONORA FRANCISCA BONFIM, JAMES ROGERIO 

BAPTISTA, MARCOS DA SILVA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES ROGERIO BAPTISTA - 

OAB:9992/B, MARCOS DA SILVA BORGES - OAB:8039-A, MARCOS DA 

SILVA BORGES - OAB:202149/sp

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 Trata-se de Cumprimento de Sentença requerido por Leonora Francisca 

Bonfim em face do Instituto Nacional do Seguro Social-INSS todos 

devidamente qualificados nos autos.

DETERMINO as seguintes providências:

 I - DETERMINO que o (a) Sr. (a) Gestor (a) junto a Conta Única-TJ/MT, 

solicitando a vinculação dos valores depositados nos autos, caso já não o 

tenha feito.

II - ELABORE o (a) Sr. (a) Gestor (a) alvará judicial de levantamento em 

nome do beneficiário/do advogado do beneficiário, desde que este tenha 

poderes especiais no instrumento de mandato, para liberação do importe 

depositado/constrito em favor do credor/beneficiário. Com relação aos 

honorários sucumbenciais estes deverão efetuados em nome do 

causídico e de forma apartada ao valor principal, caso não tenha 

requerido de forma diversa, de forma eletrônica pelo sistema SisconDJ e 

com crédito/transferência para a conta bancária indicada.

 III - CIENTIFIQUE-SE a parte beneficiária ou seu sucessor, através de 

qualquer meio de comunicação da liberação do depósito judicial - art. 448 e 

ss. CNGC/MT.

 IV - DETERMINO que dê ciência ao (à) advogado (a) constituído (a), 

através de publicação no DJE ou outro meio legal OU defensor público 

mediante remessa eletrônica/física dos autos, para que esclareça se dá 

integral quitação ao objeto da lide, advertindo-o que decurso do prazo de 

10 (dez) dias “in albis” será interpretado nesse sentido de anuência ao 

adimplemento e o processo extinto pela satisfação da obrigação - art. 924, 

II, c/c art. 925. Manifestado pelo adimplemento/satisfação ou transcorrido o 

prazo sem manifestação, volte-me concluso para sentença.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 11 de março de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 20855 Nr: 1913-86.2006.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIO IRENO DA SILVA, ANDRÉ LUIZ DE ALMEIDA 

AVELAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS DE ALMEIDA 

AVELAR - OAB:9721/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 Defiro o pedido de fl. 105.

ELABORE o (a) Sr. (a) Gestor (a) alvará judicial de levantamento eletrônico 

em nome do exequente, desde que este tenha poderes especiais no 

instrumento de mandato, para liberação do importe depositado/constrito em 

favor do credor/beneficiário.

 CIENTIFIQUE-SE a requerente ou seu sucessor, através de qualquer meio 

de comunicação da liberação do depósito judicial - art. 448, e da CNGC/MT, 

se necessário o for.

 Cumpra-se.

Comodoro-MT, 11 de março de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 24682 Nr: 2023-51.2007.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENÉSIO CELESTINO VIANA, MARIA JOSÉ CARDOSO 

VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681, MARIA LINEIDE RAMOS DOS ANJOS 

MACHADO - OAB:4542, VIVIENE BARBOSA SILVA - OAB:4983

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Trata-se de Cumprimento de Sentença requerido por Estado do Mato 

Grosso em face de Genésio Celestino Viana e outros, todos devidamente 

qualificados nos autos.

 I – Retifique-se no Cartório Distribuidor e no Setor de Cadastro a capa dos 

autos, fazendo registrar que o feito já se encontra na fase de 

Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 513, e seguintes do CPC.

II – Intimação da parte executada, por meio de seu advogado via DJE (CPC, 

art. 513, §2º, I), ou, na falta deste e em caso de ser representada pela 

Defensoria Pública, por carta com Aviso de Recebimento (Art. 513, §2º, II, 

do CPC), para efetuar o pagamento, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de incidir em multa de 10% do total da condenação, nos termos 

do art. 523, §1º, do CPC.

III – Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, certifique-se e, em 

havendo pedido de penhora on-line, com a atualização do valor devido, 

voltem-me os autos conclusos, caso ausente tal pedido, expeça-se, 

desde, então, mandado de penhora e avaliação.

IV – Transcorrido o prazo estipulado no item I, à parte executada terá 15 

(quinze) dias para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, 

independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do CPC).

V – Não apresentada impugnação, manifestem-se as partes credoras, no 

prazo de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos 

bens eventualmente penhorados.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 11 de março de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 25184 Nr: 2527-57.2007.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUAREZ VASCONCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO FELÍCIO COVRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUAREZ VASCONCELOS - 

OAB:5.460-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDIR SANTIAGO GOMES - 

OAB:21886/DF

 VISTOS.

Cuida-se de Cumprimento de Sentença proposto por Juarez Vasconcelos 

em desfavor de Celso Felício Covre.

 Ressai dos autos que o exequente instado a se manifestar quanto ao 

prosseguimento do feito deixou transcorrer ‘‘in albis’’ o prazo para tanto.

Fundamento e decido.

É sabido que este Juízo não poderá ficar à mercê da vontade das partes, 

vez que, se isto ocorresse, não haveria atenção aos princípios do devido 

processo legal e da celeridade processual, fazendo com que este 

instrumento atinja o seu fim específico.

Nessa senda, tendo por norte evitar que o processo perdure ad eternum, 

a exequente foi intimada, a fim de dar o devido andamento do feito, 

entretanto, nada requereu, não havendo qualquer alteração fática hábil a 

impulsionar o feito.

 Sendo assim, não há como o judiciário socorrer e substituir a parte inerte, 

sob pena de ferir de morte o cânones do Processo Civil, bem como o 

desenvolvimento válido e regular do processo.

Ante o exposto, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito.

Sem custas e sem honorários.

Após, certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as 

formalidades legais.

P.I.C

Comodoro-MT, 11 de março de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 28575 Nr: 2637-22.2008.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CESAR FAVARO MOTTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINO FANK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GASTÃO BATISTA TAMBARA - 

OAB:12529-A MT, GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - OAB:12642, LUIZ 

ORIONE NETO - OAB:3.606/MT, MARCOS ROBERTO DA SILVA 

VALENTIM - OAB:17.738/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON CESAR FREI 

ALEXO - OAB:7069, GABRIELA LEITE HEINSCH - OAB:12845, HERMES 

BEZERRA DA SILVA NETO - OAB:MT-11.405, JOÃO BATISTA NICHELE 

- OAB:7540-B, LEONARDO GIOVANI NICHELE - OAB:7705/MT, MARCOS 

CESAR FARIA JUNIOR - OAB:22.151/MT

 VISTOS.

 Intime-se a parte contrária, para que apresente contrarrazões aos 

embargos de declaração, dentro do prazo de 15(quinze) dias.

 Após, certifiquem-se e voltem-me os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Comodoro-MT, 12 de março de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 30629 Nr: 1722-36.2009.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HVDO, NEUZETE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURENÇO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Tendo em vista que a ultima petição foi do ano de 2016, determino a 

intimação da exequente, pessoalmente, para apresentar o calculo 

atualizado do débito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, 

nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Comodoro-MT, 11 de março de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 32424 Nr: 612-65.2010.811.0046

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASA DO MARCENEIRO COMERCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. D. DOS SANTOS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LENILDO NUNES PEREIRA - 

OAB:3538/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Determino a intimação por edital do requerido, a respeito da penhora 

realizada nos autos, com prazo de 15 (quinze) dias, afixando-se o mesmo 

no átrio do Foro, certificando-se nos autos.

Transcorrido o prazo legal, não havendo manifestação, volte-me os autos 

conclusos para apreciação do pedido de levantamento de valores.
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 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Comodoro-MT, 11 de março de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 64865 Nr: 3032-38.2013.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS DE 

JULIO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRIAN CRISTINA LOPES DOMINGUES, VIVIENE 

BARBOSA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:5447-B, VIVIENE BARBOSA SILVA - OAB:4983

 VISTOS.

Cumpra-se na íntegra o despacho retro.

 Comodoro/MT, 11 de março de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 66538 Nr: 270-15.2014.811.0046

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GMM, MERM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:, TAIANA CRISTINA CARVALHO 

MARQUES - OAB:25314 - O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 VISTOS.

 Ante a ausência de requerimento de cumprimento de sentença, determino 

o arquivamento dos autos, com as baixas e cautelas de estilo.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 11 de março de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 68998 Nr: 2279-47.2014.811.0046

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLISE MARQUES MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELBIO GONZALEZ - 

OAB:7241-A

 VISTOS.

Ante o teor da manifestação de fls. 566/567, expeça-se carta precatória 

para oitiva das testemunhas Paulo César Domingues Pimenta e Ambrósio 

da Silva Guisso.

Aguarde o decurso de prazo para o seu devido cumprimento e após 

solicite a devolução da deprecada devidamente cumprida.

 Outrossim, requisite a devolução imediata das cartas precatórias 

expedidas para a comarca de Cuiabá-MT e Várzea Grande-MT, 

devidamente cumpridas.

 Após, voltem-me os autos conclusos.

 Cumpra-se.

Comodoro-MT, 12 de março de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000107-08.2020.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

GESSI DOS SANTOS SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIS SOUZA DA HORA OAB - MT18933/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO SENTENÇA Processo: 1000107-08.2020.8.11.0046. 

AUTOR(A): GESSI DOS SANTOS SILVA REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. GESSI DOS SANTOS SILVA ajuíza Ação de 

Concessão de Aposentadoria por Idade Híbrida em face do INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (INSS), ambos qualificados nos autos. 

Sustenta a autora, em apertada síntese, preencher os requisitos 

necessários para a concessão do benefício previdenciário. Junto à inicial, 

acostou os documentos. Devidamente citado, o INSS contestou o pedido 

(ID. 29873384). Instado a se manifestar, a parte requerente apresentou 

impugnação à contestação (ID. 30005091). Audiência de instrução e 

julgamento realizada no dia 09/03/2020 (ID. 30068850). É o breve relato. 

Decido. Pretende a parte autora obter provimento judicial assegurando-lhe 

a aposentadoria mista por idade, prevista no artigo 48, § 3º, da lei 8213/91, 

mediante a mescla de períodos laborados em atividade rural e urbana, 

devendo preencher os seguintes requisitos: a) Possuir idade mínima de 65 

anos (homens) ou 60 (mulheres); b) Carência exigida com a consideração 

dos períodos urbano e rural; c) Qualidade de segurado. Da prova 

documental. A concessão do benefício de aposentadoria por idade, 

pleiteado pela parte autora, exige a comprovação do tempo de trabalho 

rural, mediante início plausível de prova material, legitimada com prova 

testemunhal, ou prova documental plena. Assim, no tocante a prova 

documental, qualquer elemento físico do qual se possa extrair qualquer 

indício acerca da atividade laboral da parte, desde que oportunamente 

corroborado pela prova testemunhal. Analisando os documentos juntados 

pelo autor com a exordial, concluo que este é apto como início de prova 

para demonstrar a atividade rural exercida pelo mesmo há longa data. No 

caso dos autos, a parte autora acosta aos autos documentos que 

comprovam sua atividade rural datados de 1986 a 2000, o que geram 

presunção de que a autora desenvolveu atividade rural em regime de 

economia familiar antes do trabalho como urbano. Nesse sentido, ao 

contrário do que alega o requerido, a prova material apresentada pelo 

autor, é suficiente para demonstrar que laborou na zona rural. Outro não é 

o entendimento do Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª região: [...] Início 

de prova material: certidão de casamento (fl. 18), realizado em 1975, 

constando o cônjuge como rurícola. Precedentes. ((AC 

0057838-27.2013.4.01.9199 / MT, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL 

CANDIDO MORAES, SEGUNDA TURMA, e-DJF1 p.628 de 09/01/2015). Da 

prova testemunhal. A intenção do legislador em exigir um início de prova 

não é outra senão o de dar um alicerce para a prova testemunhal, a fim de 

impedir a ocorrência de fraude. Pois bem, ao analisar a audiência de 

instrução à ref. 42, onde foram colhidos os depoimentos das testemunhas, 

tendo por norte artigo 400 do CPC “A prova testemunhal é sempre 

admissível, não dispondo a lei de modo diverso” (destaquei). Vislumbro 

que tal prova é favorável para a parte autora, no sentido de comprovar 

que foi trabalhador rural. Sendo assim, verifica-se que a parte autora 

comprovou que laborou na zona rural por meio da prova documental 

corroborada pela prova testemunhal. Da carência. Resta, então, a análise 

do prazo de carência para a concessão da aposentadoria por idade. Com 

a criação da Lei n.º 11.718/2008 esta introduziu no sistema previdenciário 

brasileiro uma nova modalidade de aposentadoria por idade denominada 

aposentadoria por idade híbrida. Neste caso, permite-se ao segurado 

mesclar o período urbano ao período rural e vice-versa, para implementar 

a carência mínima necessária e obter o benefício etário híbrido. Acaso o 

segurado rural não preencha todos os requisitos da regra básica para 

aposentadoria rural por idade com comprovação de atividade rural, 

segundo a regra de transição prevista no artigo 142 da Lei 8.213/1991, o § 

3º do artigo 48 da Lei 8.213/1991, introduzido pela Lei 11.718/2008, 

permite que aos 65 anos, se homem e 60 anos, mulher, o segurado 

preencha o período de carência faltante com períodos de contribuição de 

outra qualidade de segurado, calculando-se o benefício de acordo com o § 

4º do artigo 48. Atento aos autos verifico que a parte autora comprovou o 
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período de carência exigido, tendo em vista que a parte autora completou 

60 (sessenta) anos em 2017 e, comprovou o exercício de atividade rural 

por meio de prova documental e testemunhal, bem como comprovou 

posteriormente o exercício da atividade urbana, atingindo o recolhimento 

de contribuições para a Previdência Social pelo período de 113 meses. 

Ressalto que, seja qual for à predominância do labor misto no período de 

carência ou o tipo de trabalho exercido no momento do implemento do 

requisito etário ou do requerimento administrativo, o trabalhador tem direito 

a se aposentar com as idades citadas no § 3º do art. 48 da Lei 

8.213/1991, desde que cumprida à carência como foi o caso dos autos 

utilizando-se de labor urbano ou rural. Outrossim existe a possibilidade de 

o segurado ter cumprido a carência exclusivamente como trabalhador 

urbano, sob esse regime o segurado será aposentado (caput do art. 48), 

o que vale também para o labor exclusivamente rurícola (§§1º e 2º da Lei 

8.213/1991). Destarte, considerando que a parte autora comprovou ter 

mais de 60 (sessenta) anos de idade; comprovou o período de carência 

exigido pela lei; tenho que a implantação do benefício pretendido é medida 

que se impõe. Dos Juros e Correção Monetária. Cumpre salientar que, 

estes serão devidos conforme restou decidido pela Corte da Cidadania em 

sede de apreciação de recurso repetitivo, senão vejamos: [...] As 

condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária 

sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que 

se refere ao período posterior à vigência da Lei nº 11.430/2006, que 

incluiu o art. 41-A na Lei nº 8.213/91. Quanto aos juros de mora, no 

período posterior à vigência da Lei nº 11.960/2009, incidem segundo a 

remuneração oficial da caderneta de poupança. STJ. 1ª Seção. REsp 

1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 

(recurso repetitivo) (Info 620). Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE nos 

termos do art. 487, I, CPC a presente ação para CONDENAR o requerido 

Instituto Nacional do Seguro Social a CONCEDER o benefício de 

aposentadoria idade híbrida à autora, devendo a renda mensal ser 

apurada nos moldes do art. 29, II, da Lei n.º 8.213/1991 inclusive 13º 

(décimo terceiro) salário. Ante o requerimento administrativo realizado pelo 

requerente, CONCEDO o benefício de aposentadoria por idade hibrida, 

desde a data de 25/06/2019. Tendo em vista a verossimilhança dada pelas 

próprias razões da sentença e o perigo da demora consistente no nítido 

caráter alimentar do benefício, CONCEDO TUTELA ANTECIPADA para o fim 

específico de determinar ao INSS que implante o benefício ora concedido 

no prazo de 30 (trinta) dias. Quanto às prestações vencidas desde então, 

acaso existentes, serão devidos correção monetária a partir do 

vencimento de cada parcela, aplicando-se o Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor (INPC) para a correção monetária e juros moratórios nos 

mesmos moldes aplicados à caderneta de poupança. Isento a autarquia 

requerida do pagamento das custas judiciais, em razão do comando 

normativo consignado no art. 1º, §1º da Lei nº 9.289/1.996 c/c o art. 8º, § 

1º da Lei nº 8.620/1.993 c/c o art. 3º, inciso I da Lei Estadual nº 

7.603/2.001. Condeno, ainda, o requerido ao pagamento de honorários 

advocatícios sucumbenciais, no importe de 10% sob o valor das parcelas 

vencidas nos termos da Súmula 111 do STJ. Não havendo recurso 

voluntário, certifique-se o trânsito e, após proceda-se com a liquidação da 

sentença e, desde que o valor da condenação não ultrapasse 1.000 (mil) 

salários-mínimos nos termos do art. 496, §3º, I, CPC não haverá remessa 

necessária. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Comodoro-MT, 13 de 

março de 2020. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000108-90.2020.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

EDMUNDO MANOEL DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIS SOUZA DA HORA OAB - MT18933/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO SENTENÇA Processo: 1000108-90.2020.8.11.0046. 

AUTOR(A): EDMUNDO MANOEL DOS SANTOS REU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Vistos. EDMUNDO MANOEL DOS SANTOS ajuíza 

Ação de Aposentadoria por Idade Rural em face do INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURO SOCIAL (INSS), ambos qualificados na inicial. Aduz, em 

síntese, que o requerente nasceu em 25/04/1955, ou seja, em 2020 já 

conta com 64 anos de vida quando do ajuizamento da ação. Ademais, 

informa que sempre exerceu atividade rural, inclusive informa que exerce 

ainda tal atividade, em regime de economia familiar, comprovando por meio 

dos seguintes documentos: Documentos pessoais, Certidão de 

casamento, Comprovante do protocolo de requerimento da previdência 

social, etc. Requer que seja julgado procedente a presente demanda para 

condenar a parte requerida a conceder o beneficio de aposentadoria rural 

por idade em favor da parte autora. Junto à inicial, acostou os 

documentos. Devidamente citado, o INSS apresentou contestação (ID. 

29044761). Audiência de instrução e julgamento realizada no dia 

09/03/2020 (ID. 30068858). É o breve relato. Decido. Pretende o autor 

obter provimento judicial assegurando-lhe a aposentadoria por idade, na 

qualidade de segurado especial. A situação do autor deve amoldar-se 

àquela prevista no artigo 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91, que é a daquele 

demandante que não tem prova material - assim entendido como as 

hipóteses mencionadas pelo artigo 106 da mesma lei - onde a 

apresentação de qualquer dos documentos ali elencados seria o bastante 

para comprovar a atividade rural. No caso, permite a lei o uso de prova 

testemunhal, desde que lastreada ao menos em início de prova material. 

Da prova documental. A concessão do benefício de aposentadoria por 

idade, pleiteado pelo autor, exige a comprovação do trabalho rural, 

cumprindo-se o prazo de carência previsto no artigo 142 da Lei n. 

8213/91, mediante início plausível de prova material, legitimada com prova 

testemunhal, ou prova documental plena. Como requisito etário, exige-se a 

idade superior a 60 anos para homem e 55 anos para mulher (artigo 48, § 

1º, da Lei de Benefícios). Assim, no tocante a prova documental, qualquer 

elemento físico do qual se possa extrair qualquer indício acerca da 

atividade laboral da parte, desde que oportunamente corroborado pela 

prova testemunhal. Analisando os documentos juntados pelo autor com a 

exordial, concluo que estes são aptos como início de prova para 

demonstrar a atividade rural exercida pelo mesmo há longa data. Nesse 

sentido, ao contrário do que alega o requerido, as provas materiais 

apresentadas pelo autor são suficientes para demonstrar a sua condição 

de rurícola. Com efeito, este comprovou através dos documentos 

carreados aos autos a profissão de agricultor. Mutatis mutandis, outro não 

é o entendimento do Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª região: 

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR 

RURAL. INÍCIO SUFICIENTE DE PROVA MATERIAL CORROBORADO POR 

PROVA TESTEMUNHAL. REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA ETÁRIA 

SATISFEITOS. APELAÇÃO PROVIDA. REFORMA DA SENTENÇA COM 

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. 1. A concessão do benefício 

de aposentadoria por idade (trabalhador rural), conforme disposto nos 

arts.48, §§1º e 2º, e 143, da Lei 8.213/91, condiciona-se à verificação do 

requisito etário, 60 anos para homens e 55 anos para mulheres, associado 

à demonstração do efetivo exercício da atividade rural por tempo 

equivalente ao da carência do benefício pretendido (180 contribuições 

mensais), observada a regra de transição prevista no art.142 do 

mencionado diploma legal, desde que o período seja imediatamente anterior 

à data do requerimento, ainda que o serviço tenha sido prestado de forma 

descontínua. Quanto à atividade rural exercida, esta deve ser 

demonstrada mediante início razoável de prova material, coadjuvada de 

prova testemunhal coerente e robusta, ou prova documental plena, não 

sendo admissível a prova exclusivamente testemunhal. 2. O demandante 

completou 60 anos em 11/agosto/1994 (fl.11), correspondendo o período 

de carência, portanto, a 72 meses. Acostou os seguintes documentos: 

"Declaração de Exercício de Atividade Rural", expedida pelo INSS 

(Instrução Normativa nº 118/2005) em 08/agosto/2007 (fl.12 e v.); 

declaração de "Testemunhas Vizinhos Confrontantes de Lote" emitida pelo 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Pimenta Bueno e Região/RO, sem 

data (fl.13); carteira de associado ao referido sindicato, emitida em 

09/janeiro/2007, e cartão do "Projeto Fundiário Corumbiara" com 

acompanhamento datado de 12/junho/1979 (fl.14); Título de propriedade de 

gleba rural outorgado pelo INCRA em 19/dezembro/1983 (fl.15 e v.); 

notificação/comprovante de pagamento e cadastro de ITR referentes aos 

anos de 1992 e 1993 (fls.16/18); guia de ITR referente ao ano de 2003 

(fl.19); recibos de contribuição ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 

Pimenta Bueno e Região/RO referentes aos meses de junho e julho/2007 

(fl.20); DARF's do ITR dos anos de 1990, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 

2002 e 2006 (fls.21/28); auto de infração por atraso na declaração do ITR 

de 1999 (fl.29); declaração de venda a terceiro da propriedade rural do 

autor firmada em 18/setembro/2007; e comunicado da decisão do INSS 

que indeferiu o pedido de aposentadoria por idade apresentado em 
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20/agosto/2007. 3. Os substratos mencionados, conjuntamente 

analisados, atendem ao início razoável de prova material reclamado pelo 

art.55, §3º, da Lei 8.213/91. O próprio decisum recorrido admitiu que "os 

documentos apresentados constituem início razoável de prova material 

quanto ao efetivo exercício de ativiade rural pelo tempo de 72 meses 

exigidos pela lei" (v. fl.73), militando em favor da pretensão, ademais, o 

CNIS, que não consigna nenhum vínculo formal do apelante. 4. A prova 

oral se revelou apta a complementar o início de prova material, testificando 

que o recorrente se dedicou à atividade campesina durante o período de 

carência, deslocando-se de forma cotidiana para a labuta na zona rural, 

patenteando, outrossim, o regime de economia familiar. 5. Configurado, 

nesses termos, o direito à aposentadoria por idade (segurado especial), 

deve ser a sentença reformada para assegurar ao demandante a 

implantação do referido benefício, cujo termo inicial deve coincidir com a 

data do requerimento administrativo (20/agosto/2007, v. fl.36). 6. Sobre as 

parcelas pretéritas deve incidir correção monetária de acordo com o 

Manual de Cálculos da Justiça Federal, além de juros moratórios, 

incidentes desde a citação quanto às diferenças a ela anteriores, e, em 

relação às vencidas posteriormente, a partir de cada mês de referência, 

conforme o referido manual, cujos parâmetros se harmonizam com a 

orientação que se extrai do julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810 da 

repercussão geral) e do REsp Rep. 1.495.146-MG (Tema 905). 7. 

Honorários advocatícios, a cargo do INSS, serão apurados quando da 

liquidação, com base nos percentuais mínimos de cada faixa prevista no 

art. 85, §3º, do CPC/2015 (§4º, II, do mesmo artigo). Sem condenação em 

custas, ante a isenção legal conferida à Fazenda Pública. 8. Considerando 

a probabilidade do direito evidenciada a partir da análise empreendida e a 

natureza alimentar da prestação (perigo de dano), resta concedida a 

antecipação dos efeitos da tutela, determinando-se à autarquia a 

implantação do benefício (aposentadoria por idade - rural) no valor de 1 

(um) salário mínimo, no prazo de 20 (vinte) dias. 9. Sentença reformada. 

Apelação provida para reconhecer a procedência do pedido. (AC 

0020097-55.2010.4.01.9199, JUIZ FEDERAL POMPEU DE SOUSA BRASIL, 

TRF1 - 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DA BAHIA, e-DJF1 

23/05/2019 PAG.).” O que se extrai dos autos é que o autor é agricultor, 

atividade da qual retirava o seu sustento e da sua família, caracterizando 

a sua condição de segurado especial. Da prova testemunhal. A intenção 

do legislador em exigir um início de prova não é outra senão o de dar um 

alicerce para a prova testemunhal, a fim de impedir a ocorrência de 

fraude. Pois bem, ao analisar a audiência de instrução, onde foram 

colhidos os depoimentos das testemunhas, tendo por norte artigo 442 do 

CPC “A prova testemunhal é sempre admissível, não dispondo a lei de 

modo diverso”, vislumbro que tal prova é favorável para a parte autora, no 

sentido de comprovar sua condição de trabalhador rural. Sendo assim, 

verifica-se que o autor implementou os requisitos exigidos para obtenção 

do beneficio pleiteado, eis que conseguiu comprovar o preenchimento do 

período de carência por meio da prova documental corroborada pela prova 

testemunhal. Da carência. Resta, então, a análise do prazo de carência 

para a concessão da aposentadoria por idade rural. Esse tipo de 

aposentadoria não segue a regra geral do artigo 25, II, da Lei nº 8.213/91, 

mas sim a especial do art. 142 da mesma Lei, na qual estão estabelecidos 

os prazos do labor rural. Compulsando os autos, verifica-se que o 

requerente implementou os requisitos exigidos para obtenção do benefício 

pleiteado, haja vista possui mais de 60 (sessenta) anos conforme 

documento juntado nos autos, sendo certo que comprovou o exercício de 

atividade rural por tempo muito superior ao exigido pela lei. As 

testemunhas inquiridas foram uníssonas quanto à atividade rural exercida 

pelo autor e a família desde longa data. Da qualidade de segurado. 

Colaciono definição dada pelo artigo 11, inciso VII e § 1º, da Lei nº 

8.213/91, verbis: “Art. 11. São segurados obrigatórios da Previdência 

Social as seguintes pessoas físicas: (...) VII - como segurado especial: a 

pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural 

próximo a ele que, individualmente ou em regime de economia familiar, 

ainda que com o auxílio eventual de terceiros a título de mútua 

colaboração, na condição de: a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, 

possuidor, assentado, parceiro ou meeiro outorgados, comodatário ou 

arrendatário rurais, que explore atividade: 1. agropecuária em área de até 

4 (quatro) módulos fiscais; ou 2. de seringueiro ou extrativista vegetal que 

exerça suas atividades nos termos do inciso XII do caput do art. 2o da Lei 

no 9.985, de 18 de julho de 2000, e faça dessas atividades o principal 

meio de vida; b) pescador artesanal ou a este assemelhado, que faça da 

pesca profissão habitual ou principal meio de vida; e c) cônjuge ou 

companheiro, bem como filho maior de 16 (dezesseis) anos de idade ou a 

este equiparado, do segurado de que tratam as alíneas a e b deste inciso, 

que, comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar respectivo. § 1º 

Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o 

trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e 

ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em 

condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de 

empregados permanentes” (grifos nossos). Devo anotar, por fim, que a 

forma de recolhimento das contribuições previdenciárias do segurado 

especial é diferenciada, incidindo unicamente sobre a sua produção, ou 

seja, não há salário-de-contribuição, exceto se o mesmo desejar contribuir 

facultativamente, como contribuinte individual, a fim de possibilitar a 

obtenção de benefícios superiores ao salário mínimo. Ainda, em que pese 

o CNIS – Cadastro Nacional de Informações Sociais – do requerido constar 

vínculos empregatícios urbanos, tenho que tal fato não macula sua 

qualidade de segurado especial, visto que tais contribuições são 

esporádicas, com vínculos curtos. Destarte, considerando que o autor 

comprovou ter mais de 60 (sessenta) anos de idade; que exerceu o labor 

rural em regime de economia familiar durante o período de carência exigido 

pela lei; e, ainda, que na hipótese não há que se falar em salário de 

contribuição, o reconhecimento da sua qualidade de segurado especial e 

decorrente implantação do benefício pretendido, é medida que se impõe. 

Dos Juros e Correção Monetária. Cumpre salientar que, estes serão 

devidos conforme restou decidido pela Corte da Cidadania em sede de 

apreciação de recurso repetitivo, senão vejamos: “[...] As condenações 

impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à 

incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao 

período posterior à vigência da Lei nº 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A 

na Lei nº 8.213/91. Quanto aos juros de mora, no período posterior à 

vigência da Lei nº 11.960/2009, incidem segundo a remuneração oficial da 

caderneta de poupança. STJ. 1ª Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. 

Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo) (Info 

620).” Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE nos termos do art. 487, I, CPC a 

presente ação para CONDENAR o requerido Instituto Nacional do Seguro 

Social a CONCEDER o benefício de aposentadoria rural por idade a 

EDMUNDO MANOEL DOS SANTOS no valor de 01 (um) salário mínimo, 

inclusive 13º (décimo terceiro) salário. Ante o requerimento administrativo 

realizado pelo requerente, CONCEDO o benefício de aposentadoria rural 

por idade desde a data de 26 de julho de 2018. Tendo em vista a 

verossimilhança dada pelas próprias razões da sentença e o perigo da 

demora consistente no nítido caráter alimentar do benefício, CONCEDO 

TUTELA ANTECIPADA para o fim específico de determinar ao INSS que 

implante o benefício ora concedido no prazo de 30 (trinta) dias. Quanto às 

prestações vencidas desde então, acaso existentes, serão devidos 

correção monetária a partir do vencimento de cada parcela, aplicando-se 

o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) para a correção 

monetária e juros moratórios nos mesmos moldes aplicados à caderneta 

de poupança. Isento a autarquia requerida do pagamento das custas 

judiciais, em razão do comando normativo consignado no art. 1º, §1º da 

Lei nº 9.289/1.996 c/c o art. 8º, § 1º da Lei nº 8.620/1.993 c/c o art. 3º, 

inciso I da Lei Estadual nº 7.603/2.001. Condeno ainda o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, no importe de 10% 

sob o valor da condenação. Não havendo recurso voluntário, certifique-se 

o trânsito em julgado da sentença e, após proceda-se com a liquidação da 

sentença e caso o valor da condenação não ultrapasse 1.000 (mil) 

salários-mínimos nos termos do art. 496, §3º, I, CPC arquive-se os autos. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Comodoro-MT, 13 de março de 2020. 

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010192-70.2016.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON RAMOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIS SOUZA DA HORA OAB - MT18933/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 
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(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DESPACHO Processo: 

8010192-70.2016.8.11.0046. EXEQUENTE: EDMILSON RAMOS 

EXECUTADO: BANCO BMG S.A Vistos. Intime-se o requerido/executado 

para manifestar nos autos no prazo de 05 (cinco) dias acerca da certidão 

lançada em ID. 28261264. Após, conclusos. Comodoro-MT, 18 de 

fevereiro de 2020. (assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de 

Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010098-88.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

STELA COMERCIO DE FLORES E PRESENTES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RIAN DIULICE CORDEIRO DA SILVA OAB - MT0018139A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KATIANE BRUNO RIBEIRO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 8010098-88.2017.8.11.0046 POLO ATIVO:STELA 

COMERCIO DE FLORES E PRESENTES LTDA - ME ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: RIAN DIULICE CORDEIRO DA SILVA POLO PASSIVO: 

KATIANE BRUNO RIBEIRO FINALIDADE: Intimação da parte reclamante 

para se manifestar nos autos no prazo comum de 15 (quinze) dias, quanto 

a penhora realizada através do RENAJUD . 13 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000713-36.2020.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON CLAYTON SANTOS GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKLAEL DANELICHEN DE OLIVEIRA RODRIGUES OAB - MT17889-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000713-36.2020.8.11.0046 POLO ATIVO:ANDERSON 

CLAYTON SANTOS GONCALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

MIKLAEL DANELICHEN DE OLIVEIRA RODRIGUES POLO PASSIVO: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: COMODORO - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 27/04/2020 Hora: 14:40 , no endereço: RUA PARÁ, S/N, MATO 

GROSSO, COMODORO - MT - CEP: 78310-000 . 13 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000552-60.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDENIR SOARES AZAMBUJA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

1000552-60.2019.8.11.0046. REQUERENTE: CLAUDENIR SOARES 

AZAMBUJA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. O artigo 98 do 

Novo Código de Processo Civil estabelece a possibilidade de concessão 

da assistência judiciária gratuita em favor de toda “pessoa natural ou 

jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para 

pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. 

Justamente porque o benefício só é concedível aos efetivamente 

necessitados, o artigo 99, §2º, 1ª parte, do Novo Código de Processo Civil 

cuida de viabilizar o indeferimento da gratuidade, quando o julgador tiver 

elementos de convicção que rechaçam a declaração de pobreza 

apresentada pela parte. In verbis: Art. 99. O pedido de gratuidade da 

justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição 

para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...] § 2º O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a 

comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Na hipótese 

dos autos, o recorrente afirma que “não está em condições de pagar as 

custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou 

de sua família”. Todavia, considerando-se, pois, que o recorrente, não 

comprovou a existência de gastos capazes a impossibilitá-lo de arcar com 

as custas processuais, concluo pela inexistência de provas robustas 

acerca de eventual hipossuficiência financeira do recorrente. Destarte, 

considerando que cabe “ao juiz avaliar a pertinência das alegações da 

parte, podendo deferir ou não o pedido de assistência judiciária gratuita, 

uma vez que a declaração de pobreza implica simples presunção juris 

tantum, suscetível de ser elidida mediante prova em contrário, como na 

hipótese vertente” (RMS 20590/SP, Rel. Ministro CASTRO FILHO, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 16/02/2006, DJ 08/05/2006 p. 191), entendo 

que o recorrente não faz jus à concessão da pleiteada gratuidade de 

justiça. Por tais, razões INDEFIRO o pedido de assistência judiciária 

gratuita, DETERMINANDO a INTIMAÇÃO da parte recorrente para, no prazo 

de 48 (quarenta e oito) horas, efetuar o recolhimento das custas, sob 

pena de não recebimento do recurso inominado, tudo nos termos do 

enunciado n. 115 do FONAJE (“indeferida a concessão do benefício da 

gratuidade da justiça requerido em sede de recurso, conceder-se-á o 

prazo de 48 horas para o preparo.”). Cumpra-se. Comodoro-MT, 21 de 

fevereiro de 2020. (assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de 

Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010393-62.2016.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS PINTO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATYA REGINA NOVAK DE MOURA OAB - MT0015989A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE FLEMING NEVES DE MELO OAB - AM6142 (ADVOGADO(A))

 

Tendo em vista a interposição de recurso inominado, impulsiono o feito 

para intimar a parte apelada para, querendo, apresentar contrarrazões, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001084-34.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

DELEY VEICULOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CATIANE FELIX CARDOSO OAB - MT0014131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINDOMAR PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1001084-34.2019.8.11.0046. REQUERENTE: DELEY VEICULOS LTDA - ME 

REQUERIDO: LINDOMAR PEREIRA DA SILVA Vistos. Dispensado o 

relatório com fulcro no art. 38, Lei n.º 9.099/95. Decido. In casu, impossível 

o prosseguimento da demanda, por falta de endereço da parte requerida, 

evento superveniente que obstaculiza seu regular desenvolvimento. Por 

fim, cumpre destacar que a presente extinção não impede que a parte 

autora, ciente do endereço correto da parte requerida, intente nova ação. 

Face ao exposto, ante a ausência superveniente de pressuposto 

processual de desenvolvimento válido e regular do processo, JULGO 

EXTINTO o processo, SEM RESOLUÇÃO MÉRITO, com fulcro no artigo 485, 

incisos III e IV, do Código de Processo Civil. Custas dispensadas à luz do 

que dispõe o art. 54 da Lei 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com baixa na distribuição. Intime-se somente a parte 

requerente. P. I. C. Comodoro-MT, 21 de fevereiro de 2020. (assinado 

digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 8010008-85.2014.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

DAIR DOS SANTOS COQUEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA LEITE HEINSCH OAB - MT0012845A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J.R.G. CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO FERRARI TURRA OAB - PR0058660A (ADVOGADO(A))

BRUNA ANGELICA FERREIRA SALVATICO OAB - PR0028371A 

(ADVOGADO(A))

RAFAELA VIALLE STROBEL DANTAS OAB - PR0033244A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

8010008-85.2014.8.11.0046. REQUERENTE: DAIR DOS SANTOS 

COQUEIRO REQUERIDO: J.R.G. CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA. Vistos. 

Trata-se de embargos de declaração opostos por DAIR DOS SANTOS 

COQUEIRO, em face da sentença, prolatada nos autos. Eis um breve 

relato. DECIDO. O Código de Processo Civil prescreve que os embargos de 

declaração serão opostos quando, na sentença ou no acórdão, houver 

obscuridade, contradição, erro material ou omissão (art. 1022, I ou II do 

Código de Processo Civil). Conheço dos embargos de declaração, eis que 

tempestivos. Pretende a embargante a alteração da sentença. No entanto, 

sem razão. Destarte, não há contradição na sentença embargada, 

tratando-se de tentativa de reapreciação da matéria e alteração do 

julgado, o que não se permite nesta via recursal. Com isso, a parte 

embargante demonstra, na verdade, inconformismo com o mérito da 

sentença e tenta reabrir a discussão a respeito, finalidade para a qual os 

embargos de declaração não são o instrumento adequado, independente 

do acerto ou não da impugnação deduzida. Até porque, detém a parte 

embargante título judicial, deste modo, encontrando bens passíveis de 

penhora, poderá ajuizar execução de título judicial. Insta mencionar, que 

em sede de juizado especial não se aplica o disposto no art. 485, 

parágrafo primeiro do CPC, diante da expressa disposição legal contida no 

§1º, Lei n.º 9.099/95. O inconformismo com a sentença deve ser objeto do 

recurso adequado. Ante o exposto, conheço dos embargos de 

declaração, mas nego provimento. Intimem-se. Comodoro-MT, 26 de 

fevereiro de 2020. (assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de 

Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010224-12.2015.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MILTON FRANCINO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES OAB - MT14645-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBU IMPERMEABILIZACOES LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JESUS TADEU MARCHEZIN GALETI OAB - SP0166172A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

AMANDA LETÍCIA DISPOSTO (TESTEMUNHA)

REGINA CÉLIA DA CONCEIÇÃO (TESTEMUNHA)

 

Tendo em vista a interposição do recurso inominado, impulsiono o feito 

para intimar a parte apelada para, querendo, apresentar contrarrazões no 

prazo legal.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 138436 Nr: 3268-77.2019.811.0046

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS IVAN NORBERTO JUNIOR, 

DOURADINA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA., PHC COMÉRCIO DE 

MADEIRA E TRANSPORTES EIRELLI, WANCLEY KOPROWSKI DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO SGARBI - 

OAB:26731/B

 Tendo em vista o recurso de apelação interposto, impulsiono o feito para 

intimar os autores do fato para, querendo, no prazo legal apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 138548 Nr: 3331-05.2019.811.0046

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO RODRIGUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO SGARBI - 

OAB:26731/B

 Tendo em vista a interposição do recurso de apelação, impulsiono o feito 

para intimar o autor do fato para, querendo, apresentar contrarrazões ao 

recurso.

Comarca de Jaciara

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002637-64.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA APARECIDA DE OLIVEIRA ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR OAB - MT8143/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé, que a Impugnação ao cumprimento de Sentença retro foi 

oposta no prazo legal. Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 

nº 56/2007-CGJ, artigo 1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com 

a finalidade de intimar a parte autora, para no prazo legal, se manifestar 

sobre a Impugnação e documentos retro, impulsionando o feito e 

requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001915-30.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

AUROTEC INDUSTRIAL LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAMELA CRISTINA TELINE OAB - SP280351 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODILON ANTONIO DOS SANTOS FILHO - ME (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, com base na Portaria n.º 21/09-DF (valor da diligência: 20 

R$ - diligência urbana para cada ato; e R$ 3,60 o quilômetro rodado – 

diligência rural), impulsiono os presentes autos, para intimação da parte 

interessada, para no prazo legal, providenciar o pagamento da diligência 

do Oficial de Justiça com base nos dados acima indicados, devendo ser 

depositada nos termos do Provimento n.º 07/2017-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001018-65.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ATAIDES VICENTE CAYE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BINOTTO PEREIRA OAB - MS12098 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes, para no prazo legal, se manifestarem sobre o Laudo Pericial 

retro, requerendo o que entenderem de direito.
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001018-65.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ATAIDES VICENTE CAYE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BINOTTO PEREIRA OAB - MS12098 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes, para no prazo legal, se manifestarem sobre o Laudo Pericial 

retro, requerendo o que entenderem de direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001018-65.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ATAIDES VICENTE CAYE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BINOTTO PEREIRA OAB - MS12098 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes, para no prazo legal, se manifestarem sobre o Laudo Pericial 

retro, requerendo o que entenderem de direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000654-59.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR MACIEL ALCANGELO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR OAB - MT8143/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1000654-59.2020.8.11.0010. Vistos etc. 

Analisando os documentos que instruem a inicial, verifico que o autor é 

analfabeto e o instrumento procuratório conferido ao advogado 

peticionante não foi corretamente expedido. Assim, determino a intimação 

do patrono da parte autora para que emende a inicial, no prazo de 15 dias, 

devendo promover a regularização processual, juntando procuração por 

instrumento público ou através de assinatura a rogo, subscrito por duas 

testemunhas, sob pena de indeferimento da inicial. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Às providências. Jaciara/MT, 13 de março de 2020. Laura 

Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003285-44.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ITAMAR TOLEDO DE ANDRADE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR OAB - MT8143/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a implantação do 

benefício, impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001075-83.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - MT16691-A (ADVOGADO(A))

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIA SILVEIRA DE ALCANTARA (EXECUTADO)

ADILENO MENDES BARBOSA (EXECUTADO)

ALCANTARA & BARBOSA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão do 

Senhor Meirinho retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender 

de direito.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000575-80.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

AGP AGROPECUARIA LTDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO MULLER OAB - MT5841-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITELVINO GENTIL STEFANELLO (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIOVANI RODRIGUES COLADELLO OAB - MT0012684A-B 

(ADVOGADO(A))

RALFF HOFFMANN OAB - MT13128-B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1000575-80.2020.8.11.0010 Vistos, etc. Trata-se de 

embargos à execução opostos por AGP Agropecuária LTDA face ao 

ajuizamento de execução de entrega de coisa certa por Itelvino Gentil 

Stefanello, qualificados na petição inicial. Cabível o oferecimento dos 

presentes embargos por força do artigo 914 do CPC. No tocante à 

concessão de efeito suspensivo aos embargos, denota-se do artigo 919, 

§ 1º, do CPC a necessidade de estarem presentes os requisitos para 

concessão de tutela provisória e a garantia da execução por penhora, 

depósito ou caução suficientes. Neste sentindo, é o entendimento do 

egrégio TJMT: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARÇOS À EXECUÇÃO – 

INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO 

AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – BENS OFERTADOS EM PENHORA 

INSUFICIENTES À GARANTIA DA EXECUÇÃO – DECISÃO MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. A regra geral é a de que os “embargos do 

executado não terão efeito suspensivo” (CPC/15, art. 919, “caput”), mas 

tal regra poderá sofrer atenuação, pois, segundo a regra contida no §1º 

do mesmo artigo, o “juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir 

efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a 

concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja 

garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. (AI 101570/2016, 

DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 18/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017). Negritei. In casu, 

tenho como presentes elementos que evidenciam a probabilidade do direito 

da embargante ou o chamado fumus boni iuris. O requisito está 

consubstanciado na ausência de juntada do contrato original pela 

exequente aos autos principais, considerando que a responsabilidade da 

executada, cujo débito havia sido cedido, está limitada aos termos do 

contrato original, o que traz fundadas dúvidas acerca da veracidade do 

direito do exequente e legalidade da cobrança vindicada nos autos 

executivos. À propósito, o exequente acostou à inicial da execução o 

demonstrativo da evolução do débito com incidência de juros e correção 

monetária, contudo, aparentemente, os encargos não se coadunam com a 

espécie de execução (entrega de coisa certa), colocando ainda mais em 

dúvida a veracidade do débito. Neste sentido: RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL E RECURSO ADESIVO – EMBARGOS A EXECUÇÃO – TERMO DE 

CESSÃO DE CRÉDITOS – PAGAMENTO EM CINCO PARCELAS - ENTREGA 

DE COISA FUNGÍVEL (SACAS DE SOJA) – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – 

PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – INICIO DO PRAZO VENCIMENTO DE 

CADA PARCELA - PRELIMINAR NULIDADE DE SENTENÇA - 
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CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS 

EMBARGOS – PARCELAS PRIMEIRA E SEGUNDA - COMPROVADAMENTE 

QUITADAS – TERCEIRA PARCELA – ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO 

VENCIMENTO E QUANTIDADE AUMENTADA – QUARTA PARCELA 

RECEBIMENTO PARCIAL – DECLARAÇÃO DO CREDOR – DIFERENÇA 

PRESCRITA – TERCEIRA E QUINTA PARCELAS – PAGAMENTOS 

EFETUADOS - QUITAÇÃO A MAIOR – TREZE PAGAMENTOS ENUNCIADOS 

NA EXECUÇÃO – DEVER DE RESTITUIR – EXECUÇÃO PERPETRADA 

ALTERANDO A REALIDADE DOS FATOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – 

MULTA E INDENIZAÇAO – NECESSIDADE – REPETIÇÃO EM DOBRO – 

NECESSIDADE – APELAÇÃO DA EMBARGADA - NÃO PROVIMENTO – 

PEDIDO DE DANO MORAL – INCABÍVEL NOS EMBARGOS A EXECUÇÃO – 

MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO - VERBA DE SUCUMBÊNCIA ADEQUADA 

- SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. - Do recurso de 

apelação da parte embargada. Os elementos necessários para a solução 

da lide encontram-se presentes e bem demonstrados nos autos. Ademais, 

o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele determinar as medidas 

necessárias à instrução do processo, bem como indeferir as diligências 

inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 130 do CPC/73. 

Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa afastada. 

No termo de cessão de crédito de prestações sucessivas o prazo 

prescricional começa a fluir a partir da data de vencimento de cada 

prestação do termo de compromisso de entrega da coisa fungível. 

Inteligência do art. 206, §5º, do Código Civil e precedentes 

jurisprudenciais. Não se tratando de obrigação pecuniária e não tendo 

havido pedido do credor/exequente, para converter a execução para 

entrega de coisa certa em execução por quantia certa , não há permitir a 

incidência de juros moratórios e correção monetária, consectários legais a 

serem apurados em liquidação de sentença a favor da parte que obtiver 

sucesso no litigio; considerando que a finalidade específica dessa 

execução para a entrega da coisa certa é a obtenção do bem que se 

encontra no patrimônio do devedor ou de terceiro. A ação de execução foi 

proposta quando já quitada a e ou prescrita a pretensão de recebimento 

de todas as parcelas, inclusive, em quantidade superior a acordada, 

consoante o próprio enunciado dos pagamentos contidos na inicial da 

ação de execução , de forma que implica no dever de restituir o que foi 

recebido indevidamente. Propositura de ação executiva quando a quitação 

do débito já havia se aperfeiçoado exequente que agiu de modo 

atentatório ao dever de lealdade (art. 14 do CPC/73), é que determina a 

condenação com fundamento no art. 17, I e II e no art. 18 do CPC/73. A 

intenção maliciosa do exequente, que mesmo sabendo que não tem o 

direito buscado, age de forma consciente com esse desiderato, alterando 

a realidade dos fatos, determina a incidência da sanção do art. 940 do 

Código Civil, com a repetição do indébito em dobro do que recebeu a maior, 

de forma a proteger as relações de direito material. - Do recurso de 

apelação adesivo da parte embargante. A indenização a título de dano 

moral deve ser buscada não por meio de embargos à execução , mas pela 

via ordinária, a qual exige o trânsito em julgado da sentença que declarar 

inexistente a obrigação objeto dos embargos. Propositura de ação 

executiva quando a quitação do débito já havia se aperfeiçoado, a 

pretensa credora que agiu de modo atentatório ao dever de lealdade (art. 

14 do CPC/73), motivou a condenação com fundamento no art. 17, I e II e 

no art. 18 do CPC/73; porém, a pretensão dos embargantes de majoração 

da indenização por litigância de má-fé não se mostra cabível, eis que, 

adequada a indenização processual em 10% sobre o valor da causa (na 

execução ), mormente, ante a existência da condenação em repetição do 

indébito em dobro, o que já repara em certa medida o alegado prejuízo 

como um todo. Mostra-se adequada a verba honorária fixada pelo 

Magistrado, devendo ser mantida, pois, os honorários foram fixados com 

observância aos critérios estabelecidos no § 4º do artigo 20, do CPC/73. 

(TJMT - N.U 0004450-82.2011.8.11.0045, , SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/06/2016, 

Publicado no DJE 05/07/2016) (grifei). Outrossim, também vislumbro a 

presença de perigo de dano ou periculum in mora, considerando a iminente 

possibilidade de busca e apreensão de grandes quantidades de soja de 

propriedade da embargante (coisa que pode se deteriorar ou ter a 

qualidade prejudicada), além do risco de prejuízo à terceiros, já que há 

petição de Girassol Agrícola LTDA nos autos da execução, afirmando 

possuir penhor de 1º grau sobre soja pertencente à embargante. Por fim, 

diante da caução oferecida pela embargante, entendo garantida a 

execução, sendo caução idônea, ao passo que os imóveis se encontram 

desembaraçados de ônus. Portanto, presentes os requisitos legais, defiro 

o pedido de concessão de efeito suspensivo. De outra banda, recebo os 

embargos à execução para discussão, eis que tempestivos, nos termos 

do artigo 915 do CPC. Assim, intime-se o exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, manifestar sobre os presentes embargos, nos termos 

do inciso I do artigo 920 do CPC. Expeça-se termo de caução, devendo ser 

assinado pela parte embargante. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Jaciara/MT, 13 de março de 2020. 

Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002389-64.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO BERTOLIN (REQUERIDO)

ODETE NELCI BONAFIN (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, com base na Portaria n.º 21/09-DF (valor da diligência: 20 

R$ - diligência urbana para cada ato; e R$ 3,60 o quilômetro rodado – 

diligência rural), impulsiono os presentes autos, para intimação da parte 

interessada, para no prazo legal, providenciar o pagamento da diligência 

do Oficial de Justiça com base nos dados acima indicados, devendo ser 

depositada nos termos do Provimento n.º 07/2017-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002843-44.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOLFFO MENEZES NEVES (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, com base na Portaria n.º 21/09-DF (valor da diligência: 20 

R$ - diligência urbana para cada ato; e R$ 3,60 o quilômetro rodado – 

diligência rural), impulsiono os presentes autos, para intimação da parte 

interessada, para no prazo legal, providenciar o pagamento da diligência 

do Oficial de Justiça com base nos dados acima indicados, devendo ser 

depositada nos termos do Provimento n.º 07/2017-CGJ.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 585 Nr: 472-96.1997.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO CABECEIRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA ALVES 

BARBOSA - OAB:4.945-OAB/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 226 Nr: 183-32.1998.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REALÇÚCAR - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS 

LTDA, Bedran Afif Homsi, Habib Abdullah Naoum, Ramez Abdallah Naoum, 

ELIAS ABDALLAH NAOUM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA DA CUNHA 
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CAVALCANTI - OAB:6847

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BARBARA SAMAY DE 

OLIVEIRA PANIAGO - OAB:19572, Edilaine Oliveira Rodrigues 

Amparo - OAB:24.319-GO, Gabriela Vieira Cunha - OAB:44.492-GO, 

MAURO PAVAN - OAB:1.630-GO, RAFAEL AMPARO DE OLIVEIRA - 

OAB:10043

 Por todo o exposto, RECONHEÇO a prescrição do crédito exequendo, e, 

via de consequência, nos termos do artigo 924, V c/c art. 925, ambos do 

CPC, JULGO EXTINTO o presente feito com resolução do mérito.Sem 

custas e sem honorários.Assim, certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se com as devidas baixas e anotações.Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário e com as cautelas de estilo.Às providências. Jaciara/MT, 11 

de março de 2020.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 80589 Nr: 2456-51.2016.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CMDS, JEDSA, JEDSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MVCSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA MOREIRA DE LIMA 

BORTOLINI - OAB:15939, RAFAELA MAROSO PICCININ - OAB:19172/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013 MT, RUBIA EMANUELLA SOARES RIBEIRO - 

OAB:16.120

 Vistos etc.

Atenta aos autos, verifico que as correspondências de ref. 149 e 150 

foram encaminhadas para endereço diverso daquele informado à ref. 146.

Assim, intime-se a genitora dos infantes no endereço informado 

anteriormente, para que cumpra o despacho de ref. 139.

Decorrido o prazo, voltem-me conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Jaciara/MT, 11 de março de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28080 Nr: 1627-17.2009.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO SIMÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Bellinati Garcia Lopes 

- OAB:11.877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a(s) 

correspondência(s) devolvida(s) e juntada(s) retro, impulsionando o feito 

e requerendo o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 112030 Nr: 2138-97.2018.811.0010

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAV, LAV, DRAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAVJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANA PACHECO LEAL - 

OAB:3714

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANNA VILELA DE 

MORAES - OAB:7045, Guilherme Henrique Pestana - OAB:16.145 - 

MT, RICARDO ALEXANDRE PESTANA - OAB:13758, Wanderson 

Clayton Pestana - OAB:16.728 - MT

 Vistos e examinados.

 Trata-se de Cumprimento de Sentença de Alimentos proposta por RAUL 

ANANIAS VIEIRA e LAURA ANANIAS VIEIRA, menores representados 

pela genitora DJANE RITA ANANIAS COSTA, em face de AURI ANTONIO 

VIEIRA JUNIOR, todos devidamente qualificados nos autos.

Anexos à inicial vieram documentos.

Após citação pessoal do executado, este apresentou justificativa à ref. 

15, alegando, em síntese, que não possui condições financeiras de pagar 

o débito alimentar, e que deve ser analisado o binômio 

necessidade/possibilidade.

Entre um ato e outro, as partes entabularam acordo (Ref. 48), 

oportunidade em que as partes pugnaram pela expedição de ofício à CEF 

para levantamento dos valores existentes na conta FGTS do executado.

Parecer ministerial favorável a homologação do acordo (ref. 51).

O acordo foi homologado à ref. 54, determinando-se a suspensão do feito 

até a juntada do saldo existente nas contas FGTS do executado.

Posteriormente, a Caixa Econômica Federal informou a transferência do 

valor de R$ 12.980,00 (doze mil, novecentos e oitenta reais) para a conta 

única (ref. 77).

Instado a se manifestar, o exequente requereu o levantamento dos 

valores com a consequente extinção do feito (ref. 78)

O executado, por sua vez, manifestou concordância em relação à 

penhora, pleiteando a extinção do processo (ref. 82).

Vieram os autos conclusos.

É o relato do necessário.

Fundamento e Decido

Diante do pagamento do débito, a extinção do feito é medida que se impõe.

Ante o exposto, julgo extinto o presente cumprimento de sentença com 

resolução do mérito face ao pagamento do débito com supedâneo no 

artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Liberem-se os valores constantes à ref. 77, em favor do exequente.

Sem custas.

Com o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as 

cautelas legais.

Publique-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Jaciara/MT, 12 de março de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 87475 Nr: 4-34.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ SACARDI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AILI FERREIRA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ISABEL DELLA VALLE 

OBERSTEINER - OAB:5461/B

 Vistos etc.

Considerando que a alegação do executado de que o imóvel penhorado 

não lhe pertence, suspendo, por ora, o leilão já designado (ref. 105), e 

determino a intimação do exequente, mediante remessa dos autos, para 

que se manifeste, no prazo de 15 dias.

Comunique-se o Sr. Leiloeiro.

Decorrido o prazo, voltem-me conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 12 de março de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 99094 Nr: 5687-52.2017.811.0010

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELITA VITOR SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ FRANCISCO MARCELINO, INÊS 

MARCELINO, LEILA FRANCISCA MARCELINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç AVisto e examinados......Ante ao exposto, e por tudo que 

dos autos consta, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, III, do Código de 

Processo Civil.Condeno a parte autora ao pagamento das custas e 
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despesas processuais, todavia a exigibilidade permanecerão suspensas, 

em razão da gratuidade da justiça.Sem honorários.Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se os presentes autos, com as devidas anotações, 

comunicações e baixas necessárias no cartório distribuidor.À central de 

arrecadação para providências necessárias, se for o caso.Publique-se. 

Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Jaciara/MT, 12 de 

março de 2020.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 101283 Nr: 6739-83.2017.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL MUNDO FITNESS LTDA ME , ANDRÉ DARIO 

PAULA MUNDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUDEL – INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS 

ESPORTIVOS, CELSO FERNANDES CONFECÇÕES - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O0, LANNING PIRES AMARAL - OAB:20910/O, Ruraldo 

Nunes Monteiro Filho - OAB:23.748 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ronaldo Stange - 

OAB:184.486 - SP, SABRINA DE CASSIA LEME ROZ - OAB:390791

 Vistos etc.

Antes de analisar os pedidos do exequente à ref. 172, determino que 

traga, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovante de pesquisa de bens 

junto ao DETRAN-NET OU PROCOB.

Após, voltem os autos conclusos para análise.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Jaciara/MT,12 de março de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 137756 Nr: 423-49.2020.811.0010

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTO SEGURO NEGÓCIOS EMPREENDIMENTOS E 

PARTICIPAÇÕES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINGTON ALVARENGA 

NETO - OAB:27018

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Geral do Estado 

- Aderzio Ramires de Mesquita - OAB:

 Vistos etc.

Recebo os embargos para discussão.

Cite-se o embargado para contestar, no prazo legal, consignando-se que, 

não sendo contestado o pedido, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros 

os fatos alegados pelo embargante.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Jaciara/MT, 12 de março de 2020

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 4071 Nr: 1143-85.1998.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCIMAR APARECIDO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a informação retro 

de fls. 292-verso, impulsionando o feito e requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 9912 Nr: 479-15.2002.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEF(

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO LOBO V. DE REZENDE - 

OAB:6979-A, Sandro Martinho Tiegs - OAB:8423

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a(s) 

correspondência(s) devolvida(s) e juntada(s) retro, impulsionando o feito 

e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23226 Nr: 2052-15.2007.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A- BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADIR ENAR DE VLIEGER, ARLINDO CASOLA, 

VILMAR LUIZ CADONA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ari Borba de Oliveira - 

OAB:3.608, NEILSON MONTEIRO CRUVINEL - OAB:GO 12.242-A, 

NIELSEN MONTEIRO CRUVINEL - OAB:11.890

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Carta Precatória 

devolvida e juntada retro, impulsionando o feito e requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 34254 Nr: 1810-51.2010.811.0010

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELIO ALBINO GOETZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO TORRES, PEDRO TORRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERTONI DARI NITSCHE - 

OAB:12402-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

JACIARA - OAB:

 Vistos etc.

Tendo em vista que esta Magistrada atuará como colaboradora na 

Comarca de Sorriso – MT, do dia 23 de março até 03 de abril de 2020, 

conforme convocação efetuada no provimento nº 14/2020-CM, de 11 de 

março de 2020, redesigno a audiência para o dia 29 de abril de 2020, às 

16h00min.

Determino, ainda, a retirada dos autos da pauta de audiência do dia 

01/04/2020.

 Intimem-se.

No mais, cumpra-se conforme determinado à ref. 147.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Jaciara/MT, 12 de março de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001484-59.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RAMAO ROSALINO PEDROSO DA ROSA (AUTOR(A))

MARIA LINA PEDROSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CASTRO (REU)

Outros Interessados:
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (TERCEIRO INTERESSADO)

MARTINHA BARBOSA DE SOUZA (CONFINANTES)

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

JOAO LEITE DA SILVA (CONFINANTES)

ALIANA RODRIGUES DOS SANTOS (CONFINANTES)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JACIARA 1ª VARA CÍVEL DE JACIARA AVENIDA ZÉ DE BIA, S/N, JARDIM 

AEROPORTO II, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 EDITAL DE CITAÇÃO 

Prazo do Edital: 30 Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) 

DE DIREITO LAURA DORILÊO CÂNDIDO PROCESSO n. 

1001484-59.2019.8.11.0010 Valor da causa: R$ 100.000,00 ESPÉCIE: 

[USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA]->USUCAPIÃO (49) Nome: MARIA LINA 

PEDROSO Endereço: RUA GUAIANASES, N 28, VALE FORMOSO, 

JACIARA - MT - CEP: 78820-000 Nome: RAMAO ROSALINO PEDROSO DA 

ROSA Endereço: RUA GUAIANASES, N 28, VALE FORMOSO, JACIARA - 

MT - CEP: 78820-000 Nome: JULIO CASTRO Endereço: AVENIDA DOS 

APÓSTOLOS, N 1374, CIDADE NATAL, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78720-805 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO do(s) réu(s) em lugar 

incerto e os eventuais interessados (CPC, art. 259, inciso I). conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: Trata-se de 

Ação de Usucapião ajuizada por MARIA LINA PEDROSO - CPF: 

283.955.141-15 e RAMAO ROSALINO PEDROSO DA ROSA - CPF: 

141.711.391-04 em face de JULIO CASTRO - CPF: 045.588.201-00. Alega 

em síntese, que é possuidora do imóvel localizado no lote 07, quadra 08, 

Jardim Aeroporto I, Jaciara - MT, situado na Rua Afonso Pena, s/n.º, há 38 

anos de forma ininterrupta, mansa e pacífica. Ao final requer a citação do 

réu e confinantes; A citação por Edital de terceiros interessados; A 

intimação das Fazendas e do Ministério Público para manifestarem nos 

autos; Ao final a procedência da ação. Dando à causa o valor de R$ 

100.000. DESPACHO/ DECISÃO: "Vistos, etc. Verifica-se que estão 

preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, 

assim como foi observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo 

diploma legal. Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no 

artigo 330 do Código de Processo Civil, com fundamento no disposto no 

artigo 334 do mesmo codex, recebo a petição inicial. Defiro o benefício 

processual da gratuidade de justiça com fundamento no artigo 5º, inciso 

LXXIV, da Constituição Federal e artigo 98 do CPC. Cite(m)-se por correio 

aquele(s) em cujo nome estiver registrado o imóvel usucapiendo (CPC, Art. 

247). Citem-se pessoalmente os confinantes do referido imóvel, exceto se 

o objeto da presente ação for unidade autônoma de prédio em condomínio, 

caso em que tal citação é dispensada (CPC, Art. 246, §3º). Por edital, com 

prazo de 30 (trinta) dias, cite(m)-se o(s) réu(s) em lugar incerto e os 

eventuais interessados (CPC, art. 259, inciso I). Por remessa dos autos, 

intimem-se para manifestar interesse na causa, os representantes da 

Fazenda Pública da União, do Estado e do Município. Aos citados e 

intimados por edital nomeio como curador especial o núcleo criminal da 

Defensoria Pública. Intime(m)-se para apresentar contestação. Uma vez 

cumpridas as determinações, vista dos autos ao Ministério Público. 

Cumpra-se, expedindo o necessário." E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, VICTOR COIMBRA DE SOUZA, digitei. 

JACIARA, 11 de novembro de 2019. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003095-47.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MANUELA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELITON FANAIA MARTINS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Processo: 1003095-47.2019.8.11.0010 Vistos, etc. Em exame à 

manifestação de id. 30216268, percebo que a requerente possui razão. 

Portanto, retifico a decisão de id. 30053063 para sanar o erro material 

existente, passando o último parágrafo do tópico “Justiça Gratuita” a ter a 

seguinte redação: “Desta forma, intime-se o requerido para acostar 

documentos idôneos a comprovar a insuficiência de recursos, inclusive as 

páginas subsequentes de sua CTPS, sob pena de indeferimento do pedido 

de gratuidade da justiça.” No mais, persiste a decisão conforme exarada. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo. Jaciara/MT, 13 de março de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000575-80.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

AGP AGROPECUARIA LTDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO MULLER OAB - MT5841-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITELVINO GENTIL STEFANELLO (EMBARGADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1000575-80.2020.8.11.0010 Vistos, etc. Trata-se de 

embargos à execução opostos por AGP Agropecuária LTDA face ao 

ajuizamento de execução de entrega de coisa certa por Itelvino Gentil 

Stefanello, qualificados na petição inicial. Cabível o oferecimento dos 

presentes embargos por força do artigo 914 do CPC. No tocante à 

concessão de efeito suspensivo aos embargos, denota-se do artigo 919, 

§ 1º, do CPC a necessidade de estarem presentes os requisitos para 

concessão de tutela provisória e a garantia da execução por penhora, 

depósito ou caução suficientes. Neste sentindo, é o entendimento do 

egrégio TJMT: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARÇOS À EXECUÇÃO – 

INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO 

AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – BENS OFERTADOS EM PENHORA 

INSUFICIENTES À GARANTIA DA EXECUÇÃO – DECISÃO MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. A regra geral é a de que os “embargos do 

executado não terão efeito suspensivo” (CPC/15, art. 919, “caput”), mas 

tal regra poderá sofrer atenuação, pois, segundo a regra contida no §1º 

do mesmo artigo, o “juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir 

efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a 

concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja 

garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. (AI 101570/2016, 

DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 
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Julgado em 18/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017). Negritei. In casu, 

tenho como presentes elementos que evidenciam a probabilidade do direito 

da embargante ou o chamado fumus boni iuris. O requisito está 

consubstanciado na ausência de juntada do contrato original pela 

exequente aos autos principais, considerando que a responsabilidade da 

executada, cujo débito havia sido cedido, está limitada aos termos do 

contrato original, o que traz fundadas dúvidas acerca da veracidade do 

direito do exequente e legalidade da cobrança vindicada nos autos 

executivos. À propósito, o exequente acostou à inicial da execução o 

demonstrativo da evolução do débito com incidência de juros e correção 

monetária, contudo, aparentemente, os encargos não se coadunam com a 

espécie de execução (entrega de coisa certa), colocando ainda mais em 

dúvida a veracidade do débito. Neste sentido: RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL E RECURSO ADESIVO – EMBARGOS A EXECUÇÃO – TERMO DE 

CESSÃO DE CRÉDITOS – PAGAMENTO EM CINCO PARCELAS - ENTREGA 

DE COISA FUNGÍVEL (SACAS DE SOJA) – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – 

PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – INICIO DO PRAZO VENCIMENTO DE 

CADA PARCELA - PRELIMINAR NULIDADE DE SENTENÇA - 

CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS 

EMBARGOS – PARCELAS PRIMEIRA E SEGUNDA - COMPROVADAMENTE 

QUITADAS – TERCEIRA PARCELA – ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO 

VENCIMENTO E QUANTIDADE AUMENTADA – QUARTA PARCELA 

RECEBIMENTO PARCIAL – DECLARAÇÃO DO CREDOR – DIFERENÇA 

PRESCRITA – TERCEIRA E QUINTA PARCELAS – PAGAMENTOS 

EFETUADOS - QUITAÇÃO A MAIOR – TREZE PAGAMENTOS ENUNCIADOS 

NA EXECUÇÃO – DEVER DE RESTITUIR – EXECUÇÃO PERPETRADA 

ALTERANDO A REALIDADE DOS FATOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – 

MULTA E INDENIZAÇAO – NECESSIDADE – REPETIÇÃO EM DOBRO – 

NECESSIDADE – APELAÇÃO DA EMBARGADA - NÃO PROVIMENTO – 

PEDIDO DE DANO MORAL – INCABÍVEL NOS EMBARGOS A EXECUÇÃO – 

MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO - VERBA DE SUCUMBÊNCIA ADEQUADA 

- SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. - Do recurso de 

apelação da parte embargada. Os elementos necessários para a solução 

da lide encontram-se presentes e bem demonstrados nos autos. Ademais, 

o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele determinar as medidas 

necessárias à instrução do processo, bem como indeferir as diligências 

inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 130 do CPC/73. 

Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa afastada. 

No termo de cessão de crédito de prestações sucessivas o prazo 

prescricional começa a fluir a partir da data de vencimento de cada 

prestação do termo de compromisso de entrega da coisa fungível. 

Inteligência do art. 206, §5º, do Código Civil e precedentes 

jurisprudenciais. Não se tratando de obrigação pecuniária e não tendo 

havido pedido do credor/exequente, para converter a execução para 

entrega de coisa certa em execução por quantia certa , não há permitir a 

incidência de juros moratórios e correção monetária, consectários legais a 

serem apurados em liquidação de sentença a favor da parte que obtiver 

sucesso no litigio; considerando que a finalidade específica dessa 

execução para a entrega da coisa certa é a obtenção do bem que se 

encontra no patrimônio do devedor ou de terceiro. A ação de execução foi 

proposta quando já quitada a e ou prescrita a pretensão de recebimento 

de todas as parcelas, inclusive, em quantidade superior a acordada, 

consoante o próprio enunciado dos pagamentos contidos na inicial da 

ação de execução , de forma que implica no dever de restituir o que foi 

recebido indevidamente. Propositura de ação executiva quando a quitação 

do débito já havia se aperfeiçoado exequente que agiu de modo 

atentatório ao dever de lealdade (art. 14 do CPC/73), é que determina a 

condenação com fundamento no art. 17, I e II e no art. 18 do CPC/73. A 

intenção maliciosa do exequente, que mesmo sabendo que não tem o 

direito buscado, age de forma consciente com esse desiderato, alterando 

a realidade dos fatos, determina a incidência da sanção do art. 940 do 

Código Civil, com a repetição do indébito em dobro do que recebeu a maior, 

de forma a proteger as relações de direito material. - Do recurso de 

apelação adesivo da parte embargante. A indenização a título de dano 

moral deve ser buscada não por meio de embargos à execução , mas pela 

via ordinária, a qual exige o trânsito em julgado da sentença que declarar 

inexistente a obrigação objeto dos embargos. Propositura de ação 

executiva quando a quitação do débito já havia se aperfeiçoado, a 

pretensa credora que agiu de modo atentatório ao dever de lealdade (art. 

14 do CPC/73), motivou a condenação com fundamento no art. 17, I e II e 

no art. 18 do CPC/73; porém, a pretensão dos embargantes de majoração 

da indenização por litigância de má-fé não se mostra cabível, eis que, 

adequada a indenização processual em 10% sobre o valor da causa (na 

execução ), mormente, ante a existência da condenação em repetição do 

indébito em dobro, o que já repara em certa medida o alegado prejuízo 

como um todo. Mostra-se adequada a verba honorária fixada pelo 

Magistrado, devendo ser mantida, pois, os honorários foram fixados com 

observância aos critérios estabelecidos no § 4º do artigo 20, do CPC/73. 

(TJMT - N.U 0004450-82.2011.8.11.0045, , SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/06/2016, 

Publicado no DJE 05/07/2016) (grifei). Outrossim, também vislumbro a 

presença de perigo de dano ou periculum in mora, considerando a iminente 

possibilidade de busca e apreensão de grandes quantidades de soja de 

propriedade da embargante (coisa que pode se deteriorar ou ter a 

qualidade prejudicada), além do risco de prejuízo à terceiros, já que há 

petição de Girassol Agrícola LTDA nos autos da execução, afirmando 

possuir penhor de 1º grau sobre soja pertencente à embargante. Por fim, 

diante da caução oferecida pela embargante, entendo garantida a 

execução, sendo caução idônea, ao passo que os imóveis se encontram 

desembaraçados de ônus. Portanto, presentes os requisitos legais, defiro 

o pedido de concessão de efeito suspensivo. De outra banda, recebo os 

embargos à execução para discussão, eis que tempestivos, nos termos 

do artigo 915 do CPC. Assim, intime-se o exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, manifestar sobre os presentes embargos, nos termos 

do inciso I do artigo 920 do CPC. Expeça-se termo de caução, devendo ser 

assinado pela parte embargante. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Jaciara/MT, 13 de março de 2020. 

Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000575-80.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

AGP AGROPECUARIA LTDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO MULLER OAB - MT5841-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITELVINO GENTIL STEFANELLO (EMBARGADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1000575-80.2020.8.11.0010 Vistos, etc. Trata-se de 

embargos à execução opostos por AGP Agropecuária LTDA face ao 

ajuizamento de execução de entrega de coisa certa por Itelvino Gentil 

Stefanello, qualificados na petição inicial. Cabível o oferecimento dos 

presentes embargos por força do artigo 914 do CPC. No tocante à 

concessão de efeito suspensivo aos embargos, denota-se do artigo 919, 

§ 1º, do CPC a necessidade de estarem presentes os requisitos para 

concessão de tutela provisória e a garantia da execução por penhora, 

depósito ou caução suficientes. Neste sentindo, é o entendimento do 

egrégio TJMT: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARÇOS À EXECUÇÃO – 

INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO 

AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – BENS OFERTADOS EM PENHORA 

INSUFICIENTES À GARANTIA DA EXECUÇÃO – DECISÃO MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. A regra geral é a de que os “embargos do 

executado não terão efeito suspensivo” (CPC/15, art. 919, “caput”), mas 

tal regra poderá sofrer atenuação, pois, segundo a regra contida no §1º 

do mesmo artigo, o “juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir 

efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a 

concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja 

garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. (AI 101570/2016, 

DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 18/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017). Negritei. In casu, 

tenho como presentes elementos que evidenciam a probabilidade do direito 

da embargante ou o chamado fumus boni iuris. O requisito está 

consubstanciado na ausência de juntada do contrato original pela 

exequente aos autos principais, considerando que a responsabilidade da 

executada, cujo débito havia sido cedido, está limitada aos termos do 

contrato original, o que traz fundadas dúvidas acerca da veracidade do 

direito do exequente e legalidade da cobrança vindicada nos autos 

executivos. À propósito, o exequente acostou à inicial da execução o 

demonstrativo da evolução do débito com incidência de juros e correção 

monetária, contudo, aparentemente, os encargos não se coadunam com a 

espécie de execução (entrega de coisa certa), colocando ainda mais em 

dúvida a veracidade do débito. Neste sentido: RECURSO DE APELAÇÃO 
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CÍVEL E RECURSO ADESIVO – EMBARGOS A EXECUÇÃO – TERMO DE 

CESSÃO DE CRÉDITOS – PAGAMENTO EM CINCO PARCELAS - ENTREGA 

DE COISA FUNGÍVEL (SACAS DE SOJA) – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – 

PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – INICIO DO PRAZO VENCIMENTO DE 

CADA PARCELA - PRELIMINAR NULIDADE DE SENTENÇA - 

CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS 

EMBARGOS – PARCELAS PRIMEIRA E SEGUNDA - COMPROVADAMENTE 

QUITADAS – TERCEIRA PARCELA – ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO 

VENCIMENTO E QUANTIDADE AUMENTADA – QUARTA PARCELA 

RECEBIMENTO PARCIAL – DECLARAÇÃO DO CREDOR – DIFERENÇA 

PRESCRITA – TERCEIRA E QUINTA PARCELAS – PAGAMENTOS 

EFETUADOS - QUITAÇÃO A MAIOR – TREZE PAGAMENTOS ENUNCIADOS 

NA EXECUÇÃO – DEVER DE RESTITUIR – EXECUÇÃO PERPETRADA 

ALTERANDO A REALIDADE DOS FATOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – 

MULTA E INDENIZAÇAO – NECESSIDADE – REPETIÇÃO EM DOBRO – 

NECESSIDADE – APELAÇÃO DA EMBARGADA - NÃO PROVIMENTO – 

PEDIDO DE DANO MORAL – INCABÍVEL NOS EMBARGOS A EXECUÇÃO – 

MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO - VERBA DE SUCUMBÊNCIA ADEQUADA 

- SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. - Do recurso de 

apelação da parte embargada. Os elementos necessários para a solução 

da lide encontram-se presentes e bem demonstrados nos autos. Ademais, 

o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele determinar as medidas 

necessárias à instrução do processo, bem como indeferir as diligências 

inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 130 do CPC/73. 

Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa afastada. 

No termo de cessão de crédito de prestações sucessivas o prazo 

prescricional começa a fluir a partir da data de vencimento de cada 

prestação do termo de compromisso de entrega da coisa fungível. 

Inteligência do art. 206, §5º, do Código Civil e precedentes 

jurisprudenciais. Não se tratando de obrigação pecuniária e não tendo 

havido pedido do credor/exequente, para converter a execução para 

entrega de coisa certa em execução por quantia certa , não há permitir a 

incidência de juros moratórios e correção monetária, consectários legais a 

serem apurados em liquidação de sentença a favor da parte que obtiver 

sucesso no litigio; considerando que a finalidade específica dessa 

execução para a entrega da coisa certa é a obtenção do bem que se 

encontra no patrimônio do devedor ou de terceiro. A ação de execução foi 

proposta quando já quitada a e ou prescrita a pretensão de recebimento 

de todas as parcelas, inclusive, em quantidade superior a acordada, 

consoante o próprio enunciado dos pagamentos contidos na inicial da 

ação de execução , de forma que implica no dever de restituir o que foi 

recebido indevidamente. Propositura de ação executiva quando a quitação 

do débito já havia se aperfeiçoado exequente que agiu de modo 

atentatório ao dever de lealdade (art. 14 do CPC/73), é que determina a 

condenação com fundamento no art. 17, I e II e no art. 18 do CPC/73. A 

intenção maliciosa do exequente, que mesmo sabendo que não tem o 

direito buscado, age de forma consciente com esse desiderato, alterando 

a realidade dos fatos, determina a incidência da sanção do art. 940 do 

Código Civil, com a repetição do indébito em dobro do que recebeu a maior, 

de forma a proteger as relações de direito material. - Do recurso de 

apelação adesivo da parte embargante. A indenização a título de dano 

moral deve ser buscada não por meio de embargos à execução , mas pela 

via ordinária, a qual exige o trânsito em julgado da sentença que declarar 

inexistente a obrigação objeto dos embargos. Propositura de ação 

executiva quando a quitação do débito já havia se aperfeiçoado, a 

pretensa credora que agiu de modo atentatório ao dever de lealdade (art. 

14 do CPC/73), motivou a condenação com fundamento no art. 17, I e II e 

no art. 18 do CPC/73; porém, a pretensão dos embargantes de majoração 

da indenização por litigância de má-fé não se mostra cabível, eis que, 

adequada a indenização processual em 10% sobre o valor da causa (na 

execução ), mormente, ante a existência da condenação em repetição do 

indébito em dobro, o que já repara em certa medida o alegado prejuízo 

como um todo. Mostra-se adequada a verba honorária fixada pelo 

Magistrado, devendo ser mantida, pois, os honorários foram fixados com 

observância aos critérios estabelecidos no § 4º do artigo 20, do CPC/73. 

(TJMT - N.U 0004450-82.2011.8.11.0045, , SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/06/2016, 

Publicado no DJE 05/07/2016) (grifei). Outrossim, também vislumbro a 

presença de perigo de dano ou periculum in mora, considerando a iminente 

possibilidade de busca e apreensão de grandes quantidades de soja de 

propriedade da embargante (coisa que pode se deteriorar ou ter a 

qualidade prejudicada), além do risco de prejuízo à terceiros, já que há 

petição de Girassol Agrícola LTDA nos autos da execução, afirmando 

possuir penhor de 1º grau sobre soja pertencente à embargante. Por fim, 

diante da caução oferecida pela embargante, entendo garantida a 

execução, sendo caução idônea, ao passo que os imóveis se encontram 

desembaraçados de ônus. Portanto, presentes os requisitos legais, defiro 

o pedido de concessão de efeito suspensivo. De outra banda, recebo os 

embargos à execução para discussão, eis que tempestivos, nos termos 

do artigo 915 do CPC. Assim, intime-se o exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, manifestar sobre os presentes embargos, nos termos 

do inciso I do artigo 920 do CPC. Expeça-se termo de caução, devendo ser 

assinado pela parte embargante. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Jaciara/MT, 13 de março de 2020. 

Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003423-74.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ITELVINO GENTIL STEFANELLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RALFF HOFFMANN OAB - MT13128-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGP AGROPECUARIA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIO MULLER OAB - MT5841-B (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

EDIR BRAGA JUNIOR OAB - MT0004735A (ADVOGADO(A))

GIRASSOL AGRICOLA LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1003423-74.2019.8.11.0010 Vistos, etc. Considerando 

a concessão de efeito suspensivo nos embargos à execução oferecidos 

pela executada (autos nº 1000575-80.2020.8.11.0010), recolha-se o 

mandado de busca e apreensão da coisa e suspenda-se a presente 

execução até resolução dos embargos. Intimem-se. Cumpra-se. 

Jaciara/MT, 13 de março de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002020-70.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GLORACIR NEVES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WELIDA DE LIMA SILVA OAB - MT26226/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RIBEIRO, VILARINHO DA SILVA & CIA LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1002020-70.2019.8.11.0010 Vistos, etc. Trata-se de 

ação cominatória de obrigação de fazer proposta por Gloracir Neves de 

Souza contra Ribeiro Vilarinho da Silva & CIA LTDA, litigantes qualificados 

na petição inicial. Ante ao requerimento de concessão da assistência 

jurídica gratuita e considerando a presença de indícios do não 

preenchimento dos pressupostos legais, além da necessidade 

constitucional de comprovação de insuficiência de recursos, 

determinou-se que o requerente completasse a petição inicial 

comprovando a insuficiência de recursos ou anexando os comprovantes 

de pagamento das custas e despesas processuais iniciais (id. 25589056). 

O requerente então acostou algumas contas (id. 25589056). Vieram-me os 

autos conclusos. Pois bem. Primeiro, apesar da declaração de suspeição 

dessa magistrada no pronunciamento de id. 23443292, a causídica 

exerceu o cargo de assessora jurídica por pouco tempo, tendo se 

passado considerável lapso também, de forma que se encontra superada 

a razão da minha suspeição. Prosseguindo, conforme já destacado em 

outras ocasiões no feito, a Constituição Federal é clara ao garantir que “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos” (art. 5º, inc. LXXIV - grifei). Além 

disso, o CPC prevê que é considerada necessitada a pessoa natural ou 

jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para 

pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios 

(art. 98), disposição que deve ser interpretada à luz da Constituição 

Federal, já que ela é ocupa o cume da pirâmide hierárquica do nosso 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069616/3/2020 Página 390 de 799



ordenamento jurídico. Por esta razão, o artigo 98 e os seguintes do Código 

Processual citado subsumem-se ao artigo 5º, inciso LXXIV, da Carta 

Magna, impondo-se a prova da hipossuficiência. Ocorre que o requerente 

não logrou êxito em comprovar o preenchimento dos pressupostos para 

concessão da assistência jurídica gratuita, não tendo demonstrado a 

insuficiência de recursos hábil para deferimento da benesse constitucional 

e, além disso, ainda existem elementos que demonstram a suficiência. É de 

se ver que a autora se qualifica como comerciante, informando que 

realizou procedimento dentário no valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais), 

dando R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de entrada. Além do mais, a autora 

junta extrato bancário, dando conta acerca da existência de saldo no valor 

de R$ 24.479,20 (vinte e quatro mil, quatrocentos e setenta e nove reais e 

vinte centavos), o que demonstra sua possibilidade de arcar com as 

custas e despesas processuais. Por fim, as contas acostadas mais 

demonstram um alto padrão de vida do que alguma dificuldade financeira 

que obstaculize o recolhimento das custas e taxas judiciais. Pelas razões 

expostas, obedecendo ao artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, 

indefiro o pedido de concessão da assistência jurídica gratuita; portanto, 

intime-se a requerente para recolher as custas e taxas judiciais em 15 

(quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição do feito. Todavia, 

com base no artigo 98, §6º, do CPC, que prevê a possibilidade do Juiz, 

conforme o caso, conceder o parcelamento das despesas processuais 

que o beneficiário tiver que adiantar no curso do procedimento, faculto à 

parte o recolhimento das custas e taxas judiciais de ingresso em 03 (três) 

parcelas mensais, devendo a primeira ser recolhida no prazo acima 

assinalado e as demais dentro dos 30 (trinta) dias subsequentes ao 

vencimento de cada parcela. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e 

com as cautelas de estilo. Jaciara/MT, 13 de março de 2020. Laura Dorilêo 

Cândido Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002808-21.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO PEREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA FAUSTINO PEREIRA OAB - MT16834/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

INSS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA SENTENÇA Processo: 1002808-21.2018.8.11.0010. Vistos, etc. 

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por GUSTAVO PEREIRA 

DA SILVA, em face de Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, 

devidamente qualificados nos autos. Depois de elaborado o cálculo (id. 

21035830), as partes foram intimadas para se manifestar (id. 21156480), 

porém o INSS quedou-se inerte (id. 22490895), motivo pela qual, ante a 

concordância do exequente (id. 21277733), houve a homologação (id. 

23687753). RPV acostado às ID. 28107229 e 28107693. Finalmente, foram 

acostados aos autos os alvarás de levantamento em favor do autor e de 

seu patrono às ID. 30284445 e 30284460. Vieram-me os autos conclusos. 

É o breve relato. Fundamento e decido. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o 

presente processo, com resolução do mérito, em face do pagamento 

integral do débito, com supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de 

Processo Civil. Após, transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as 

cautelas legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Às Providências. 

Jaciara/MT, 13 de março de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000695-60.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA LEMES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR OAB - MT8143/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA SENTENÇA Processo: 1000695-60.2019.8.11.0010. Vistos e 

examinados. Trata-se de ação previdenciária de aposentadoria rural por 

idade ajuizada por ANA MARIA LEMES DA SILVA em desfavor do Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS, ambos devidamente qualificados nos 

autos. A petição inicial foi recebida ao ID. 19064350, oportunidade em que 

foi deferido o pedido de AJG e determinada a citação do requerido. Citada 

via sistema, o INSS apresentou contestação, bem como acostou aos autos 

documentos da parte autora, como CNIS e informações do indeferimento, à 

ID. 20820280. A autora impugnou a contestação ao id. 22331798. O feito 

foi saneado à ID. 28644131, sendo fixados os pontos controvertidos, e, 

ainda, designada audiência de instrução e julgamento na oportunidade. O 

requerido, mesmo ciente da audiência, não compareceu ao ato 

processual, tampouco justificou a sua ausência, precluindo, portanto, o 

direito de ofertar alegações finais. Vieram os autos conclusos. É o que 

merece registro. Decido. A parte autora alega que exerceu atividade rural 

por tempo superior ao legalmente exigido, razão pela qual pleiteia seja o 

INSS condenado a conceder-lhe aposentadoria por idade rural no valor de 

01 (um) salário mínimo mensal. Os requisitos para a concessão de 

aposentadoria por idade ao segurado rural empregado, contribuinte 

individual, trabalhador avulso ou segurado especial são: a) idade de 60 

(sessenta) anos, homem, ou 55 (cinquenta e cinco) anos, mulher (art. 201, 

§ 7º, II da Constituição Federal e art. 48, § 1º da LBPS); e b) efetivo 

exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período 

imediatamente anterior ao requerimento administrativo, por tempo igual ao 

número de meses de contribuição correspondente à carência do benefício 

(art. 39, I e art. 48, § 2º da LBPS). A carência a ser considerada é de 180 

(cento e oitenta) meses, nos termos do art. 25, II da LBPS, a não ser para 

o segurado que já estava filiado ao RGPS ou exercia atividade rural antes 

de 24.07.1991, hipótese em que se aplica a tabela de transição prevista no 

art. 142 da LBPS. O disposto no art. 3º, § 1º da Lei 10.666/2003 (“na 

hipótese de aposentadoria por idade, a perda da qualidade de segurado 

não será considerada para a concessão desse benefício, desde que o 

segurado conte com, no mínimo, o tempo de contribuição correspondente 

ao exigido para efeito de carência na data do requerimento do benefício”) 

não se aplica à aposentadoria por idade rural, em que não há, 

normalmente, tempo de contribuição, mas simples exercício de atividade 

rural por período equivalente à carência. Nesse sentido o Superior Tribunal 

de Justiça “firmou entendimento no sentido de que para caracterizar o 

devido atendimento à condição de implementação da carência, deve o 

autor demonstrar o retorno às atividades campesinas, bem como a 

permanência no meio rural pelo prazo exigido, imediatamente anterior ao 

requerimento do benefício, nos termos do art. 48, § 2º da Lei n. 8.213/91” 

(STJ, 1ª Seção, REsp. 1.302.997/SP, DJe 15.03.2012). Não obstante a 

dicção do art. 48, § 2º da LBPS, que se refere à comprovação da 

atividade rural no período imediatamente anterior ao requerimento, é certo 

que o segurado, se à época do implemento do requisito etário, exercia 

atividade rural por tempo equivalente à carência, fará jus ao benefício, 

ainda que posteriormente deixe o labor rural, porquanto o direito ao 

benefício já terá se incorporado ao seu patrimônio jurídico. Neste sentido é 

a Súmula 54 da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais 

Federais (“o tempo de exercício de atividade equivalente à carência deve 

ser aferido no período imediatamente anterior ao requerimento 

administrativo ou à data do implemento da idade mínima”) e o art. 51, § 1º 

do RPS (“o trabalhador rural deve comprovar o efetivo exercício de 

atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente 

anterior ao requerimento do benefício ou, conforme o caso, ao mês em 

que cumpriu o requisito etário”). A atividade rural deve ser comprovada 

mediante pelo menos início de prova material, não sendo admitida prova 

exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de força maior 

ou caso fortuito, conforme disposto no art. 55, § 3º da LBPS (“a 

comprovação do tempo de serviço para os efeitos desta Lei [...] só 

produzirá efeito quando baseada em início de prova material, não sendo 

admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de motivo 

de força maior ou caso fortuito, conforme disposto no Regulamento”). A 

Súmula 149 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que “a prova 

exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade 

rurícola, para efeito da obtenção de benefício previdenciário”. Dessa 

forma, a prova oral, além de robusta e idônea, deve estar amparada em 

início de prova material, entendendo-se como tal o documento 

contemporâneo ao período de labor que se pretende comprovar e que 

faça alguma referência à profissão ou à atividade a que se dedicava o 

interessado, ainda que não se refira à integralidade do período a ser 
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comprovado. No mesmo diapasão, a Súmula 34 da Turma Nacional de 

Uniformização dos Juizados Especiais Federais dispõe que “para fins de 

comprovação do tempo de labor rural, o início de prova material deve ser 

contemporâneo à época dos fatos a provar”. O Superior Tribunal de 

Justiça “firmou entendimento de que as provas testemunhais, tanto do 

período anterior ao mais antigo documento quanto do posterior ao mais 

recente, são válidas para complementar o início de prova material do 

tempo de serviço rural” (STJ, 2ª Turma, AgRg no REsp 1.347.289/SP, 

Relator Ministro Og Fernandes, DJe 20.05.2014). Assim, não se exige que 

o segurado tenha documentos correspondentes a todo o período 

equivalente à carência, nos termos da Súmula 14 da Turma Nacional de 

Uniformização dos Juizados Especiais Federais: “para a concessão de 

aposentadoria rural por idade, não se exige que o início de prova material 

corresponda a todo o período equivalente à carência”. Por força do 

princípio do tempus regit actum, “a prestação de serviço rural por menor 

de 12 a 14 anos, até o advento da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, 

devidamente comprovada, pode ser reconhecida para fins 

previdenciários”, nos termos da Súmula 05 da Turma Nacional de 

Uniformização dos Juizados Especiais Federais. O Art. 106 da LBPS 

discrimina os documentos hábeis a comprovar o labor rurícola, dentre os 

quais CTPS, contrato de arrendamento, parceria ou comodato rural, 

declaração de sindicato de trabalhadores rurais, desde que homologada 

pelo INSS, bloco de notas de produtor rural, certidão de cadastro do imóvel 

rural no INCRA, notas fiscais de entrada de mercadorias, emitidas pela 

empresa adquirente da produção, documentos fiscais relativos à entrega 

da produção rural à cooperativa agrícola, declaração de imposto de renda, 

com indicação de renda proveniente da comercialização da produção rural 

etc. Tem-se entendido que o rol de documentos previstos no Art. 106 da 

LBPS não é taxativo, podendo-se utilizar outros tais como certidão de 

casamento, certidão de nascimento, certificado de alistamento militar ou 

eleitoral ou atestado de frequência escolar em que em que conste a 

profissão de lavrador do segurado, carteira de sócio e guia de 

recolhimento da contribuição para sindicato de trabalhadores rurais etc. 

Ainda, tendo em vista que as relações de trabalho no campo são 

marcadas pela informalidade, tem-se admitido que o documento em nome 

do pai de família estende sua eficácia probatória em favor de todos os 

componentes do grupo familiar (STJ, 5ª Turma, REsp. 386.538/RS, Relator 

Ministro Jorge Scartezzini, DJ 07.04.2003, p. 310). Nesse sentido, a 

Súmula 06 da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais 

Federais dispõe que “a certidão de casamento ou outro documento idôneo 

que evidencie a condição de trabalhador rural do cônjuge constitui início 

razoável de prova material da atividade de rurícola”. A declaração firmada 

por sindicato de trabalhadores rurais não homologada pelo INSS não serve 

como início de prova material, equivalendo apenas à prova testemunhal 

(STJ, 3ª Seção, AgRg nos EREsp. 1.140.733/SP, Relator Ministro Og 

Fernandes, DJe 31.05.2013). O mesmo ocorre com declaração de 

ex-empregador, a qual só pode ser admitida como início de prova material 

se contemporânea aos fatos a comprovar (STJ, 3ª Seção, AR 3.963/SP, 

Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 25.06.2013). No caso de 

segurado especial, o exercício por curtos períodos de trabalho urbano 

intercalados com o serviço rural não descaracteriza sua condição, 

especialmente porque a Lei 11.718/2008 alterou a LBPS para prever que 

durante a entressafra o segurado especial pode trabalhar em outra 

atividade por até 120 (cento e vinte) dias no ano, sem perder a filiação. 

Não é outro o entendimento da Turma Nacional de Uniformização dos 

Juizados Especiais Federais, que na Súmula 46 estipula que “o exercício 

de atividade urbana intercalada não impede a concessão de benefício 

previdenciário de trabalhador rural, condição que deve ser analisada no 

caso concreto”. Embora seja admissível a comprovação de atividade rural 

mediante a qualificação de lavrador do cônjuge ou ascendente em 

documento escrito, é inaceitável a utilização desse documento como início 

de prova material quando se constata que o referido membro da família, 

apontado como rurícola, vem posteriormente a exercer atividade urbana 

de forma regular (STJ, 5ª Turma, AgRg no REsp. 947.379/SP, Relatora 

Ministra Laurita Vaz, DJ 26.11.2007). Outrossim, “o trabalho urbano de um 

dos membros do grupo familiar não descaracteriza, por si só, os demais 

integrantes como segurados especiais, devendo ser averiguada a 

dispensabilidade do trabalho rural para a subsistência do grupo familiar” 

(STJ, 1ª Seção, REsp. 1.304.479/SP, Relator Ministro Herman Benjamin, 

DJe 19.12.2012). No caso em tela, a idade mínima está comprovada, tendo 

em vista que a autora nasceu em 11/08/1963, de modo que na data do 

requerimento administrativo, 13/08/2018, possuía 55 anos. Considerando 

que a idade mínima foi atingida em 11/08/2018, a demandante deveria 

comprovar o exercício de atividade rural nos 180 (cento e oitenta) meses 

que antecederam o implemento do requisito etário ou o requerimento 

administrativo, ainda que de forma descontínua, nos termos do art. 25, II 

c/c o art. 142 da Lei 8.213/1991. A fim de comprovar o exercício de 

atividade rural no período equivalente à carência, 11/08/2003 a 

11/08/2018, apresentou contrato de arrendamento, onde figura, 

juntamente com seu marido, como arrendatária de um imóvel rural de 57,57 

hectares, datado de 01/08/2008, com inicio na mesma data e término em 

01/08/2018, ainda, juntou aditivo do referido contrato, que prorrogou o 

prazo do término para 01/08/2024. Em Juízo, a Requerente relatou que 

começou a trabalhar na roça desde sua infância, junto com seus pais, 

onde colhia feijão. Posteriormente, casou-se e continuou vivendo num sítio 

juntamente com seu esposo. Atualmente, eles arrendam uma chácara 

chamada “cana brava”, neste local criam por volta de 60 vacas leiteiras, 

algumas galinhas e porcos, bem como plantam mandioca e milho para 

alimentar os animais. Informou também que trabalhou numa plantação de 

eucaliptos onde fazia a retirada das formigas das árvores e que seu 

marido trabalha de carteira assinada para o Sr. Mariano Aguila Gonzalez. 

Por fim, informou que vende parte do leite e com o restante produz queijo. 

A Testemunha Mariano Aguila Gonzalez alegou que conhece a autora há 

38 anos, época em que seu esposo começou a trabalhar com ele, o que 

faz até então. Relatou também que os autores arredam um sítio de sua 

propriedade, onde criam gado, plantam mandioca, milho, produzem queijo, 

sem uso de maquinários ou empregados. Já a testemunha Ilton Batista 

Camilo relatou que conheceu a autora há 40 anos no distrito de Celma, na 

fazenda de seu genitor. Atualmente, informou que a autora reside no “sitio 

cana brava” que é arrendado para criar gado, produzir leite e queijo. Toda 

a produção é feita de forma manual e sem empregados. Por fim, relatou 

que o marido da autora presta serviços para o proprietário do sítio 

arrendado. Observo que os documentos apresentados pela parte autora 

podem ser considerados início de prova material do exercício de atividade 

rural, conforme se verifica da documentação trazida pela requerente, que 

foram corroboradas pelos depoimentos prestados em Juízo. Imperioso 

ressaltar que o vínculo urbano exercido pela autora, por curtos períodos, 

não descaracteriza a condição de segurada especial, pois a expressão 

literal do dispositivo legal, nos termos da lei 8.213/91, aduz que não se faz 

necessária a comprovação do exercício de atividade rural de forma 

contínua. Neste sentido: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. 

TRABALHADOR RURAL. BÓIA-FRIA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL 

CORROBORADO POR PROVA ORAL. PROVA DO EXERCÍCIO DE 

ATIVIDADE RURAL PELO PERÍODO CORRESPONDENTE À CARÊNCIA. 

VÍNCULO URBANO CURTO POSTERIOR AO INÍCIO DE PROVA MATERIAL. 

NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DA CONDIÇÃO DE RURÍCOLA. BENEFÍCIO 

DEVIDO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. 1. De acordo com a Lei 8.213/91, a 

concessão do benefício de aposentadoria rural por idade submete-se ao 

preenchimento dos seguintes requisitos: (a) a idade completa de 55 anos, 

se mulher, e 60 anos, se homem (art. 48, § 1º); (b) a comprovação do 

exercício da atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período 

imediatamente anterior ao requerimento do benefício, em número de meses 

idêntico à carência do referido benefício (art. 48, § 2º, c/c 143); e (c) a 

condição de empregado prestador de serviço de natureza rural à 

empresa, em caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante 

remuneração, inclusive como diretor empregado (art. 11, I, a), ou de 

trabalhador autônomo rural (art. 11, V, ‘g’), trabalhador avulso rural (art. 

11, VI) ou de segurado especial (art. 11, VII). 2. A concessão do benefício 

independe do recolhimento de contribuição previdenciária, nos termos do 

art. 26, III c/c art. 39, da Lei 8.213/91, porém, quanto ao tempo de exercício 

de atividade rural, exige-se início razoável de prova material, completada 

por prova testemunhal idônea, não se admitindo, portanto, prova 

meramente testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de força maior ou 

caso fortuito (art. 55, § 3º, da Lei 8.213/91, Súmulas 149 e 27 do STJ e 

TRF da 1ª Região, respectivamente). 3. O autor, nascido em 12/02/1951, 

cumpriu o requisito etário em 2011, ano em que a carência prevista para a 

concessão do benefício correspondia a 180 meses (15 anos). 4. Constitui 

início de prova material do exercício de atividade rural pelo autor a certidão 

de seu casamento, realizado em 17/03/1977, na qual foi qualificado como 

lavrador. 5. Os depoimentos prestados em juízo confirmaram o início de 

prova material apresentado, demonstrando que o autor trabalhou – e ainda 

trabalhava à época em que realizada a audiência - desempenhando 

serviços gerais de natureza rural, na condição de diarista/boia-fria, para 

diversos fazendeiros, por período superior à carência legal para a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069616/3/2020 Página 392 de 799



concessão do benefício. 6. A condição de diarista, bóia-fria ou safrista do 

segurado instituidor não prejudica o direito do autor. É cediço que o 

trabalhador volante ou bóia-fria experimenta situação desigual em relação 

aos demais trabalhadores (STJ, AR2515 / SP), uma vez que, em regra, ou 

não tem vínculos registrados ou os tem por curtíssimo período, devendo 

ser adotada solução "pro misero". Precedentes citados no voto. 7. O 

registro, em todo o histórico laboral do autor, de um único vínculo de 

emprego de natureza urbana, como zelador, em entidade assistencial, no 

curto período de 01/08/1997 a 31/03/1999, não se mostra apto, nas 

circunstâncias destes autos, a descaracterizar a qualidade de rurícola 

(boia-fria) que ele ostenta. O trabalhador volante ou bóia-fria experimenta 

situação desigual em relação aos demais trabalhadores, uma vez que, em 

regra, não tem vínculos registrados em carteira e o grau de informalidade 

em que desempenha suas atividades é bem superior ao dos demais 

trabalhadores, o que dificulta a documentação do labor em prova material. 

Portanto, a qualificação de lavrador consignada em sua certidão de 

casamento, confirmada por prova testemunhal firme e coesa, mostram-se 

suficientes para a concessão do benefício. 8. A data de início do benefício 

é a da citação, ante a ausência de requerimento administrativo, tendo o 

INSS apresentado contestação de mérito. 9. A correção monetária das 

parcelas em atraso, observada a prescrição quinquenal do parágrafo 

único do art. 103 da Lei 8.213/1991 e o desconto de valores não 

acumuláveis, deve ser feita nos termos do Manual de Orientação de 

Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal até a entrada em vigor 

da Lei 11.960/2009, passando, a partir de então, a observar o índice 

previsto no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 

11.960/2009, sem prejuízo de que se observe, quando da fase de 

cumprimento do julgado, o que vier a ser decidido pelo STF no Recurso 

Extraordinário nº 870.947/SE (alteração de índice, modulação de feitos, 

etc.). Enquanto essa questão estiver pendente de julgamento no STF, fica 

assegurada à parte a possibilidade de expedição de requisitório da parte 

incontroversa da dívida. 10. Os juros de mora, por sua vez, são aplicados 

conforme metodologia e índices do Manual de Orientação de 

Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal. 11. Quanto aos 

honorários, cumpre frisar que “Somente nos recursos interpostos contra 

decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o 

arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, 

§ 11, do novo CPC” (Enunciado Administrativo STJ nº 7). Assim, os 

honorários advocatícios em desfavor da autarquia-previdenciária devem 

ser fixados/mantidos no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor 

da condenação na data de prolação da sentença/acórdão de procedência 

do pedido inicial (Súmula nº 111 do STJ). 12. Em se tratando de causas 

ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas 

(inclusive despesas com oficial de justiça) por força do art. 4º, I da Lei 

9.289/1996, o que se repete nos Estados onde houver lei estadual assim 

prescrevendo, como é o caso de Minas Gerais (Lei nº 14.939/2003). 13. 

Apelação a que se dá provimento. (Relator: JUIZ FEDERAL HENRIQUE 

GOUVEIA DA CUNHA, 2ª Câmara Regional Previdenciária do Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, data da publicação: 25 de setembro de 

2017, APELAÇÃO CÍVEL N. 0036517-67.2012.4.01.9199/MG). Desta 

forma, havendo início razoável de prova material corroborada pelo prova 

testemunhal, reputo como comprovado o exercício de atividade rural em 

regime de economia familiar pelo tempo correspondente à carência do 

benefício, fazendo jus à aposentadoria por idade devida desde a data do 

requerimento administrativo (13/08/2018) (STJ: REsp 1568343/SP, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/12/2015, 

DJe 05/02/2016), com renda mensal correspondente a 01 (um) salário 

mínimo. Ante o exposto, com fundamento no que dispõe o Art. 487, I do 

CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na petição inicial formulado 

por ANA MARIA LEMES DA SILVA para condenar o INSTITUTO 

NASCIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS a conceder o benefício de 

aposentadoria por idade rural na base na base de 01 (um) salário mínimo 

mensal, inclusive 13º (décimo terceiro) salário, devido desde a data do 

requerimento administrativo (DIB em 13/08/2018) e data de início de 

pagamento na data desta sentença (DIP 13/03/2020). CONDENO, ainda, o 

INSS ao pagamento das parcelas pretéritas, compreendidas desde o dia 

do requerimento administrativo e a data da presente sentença. Fixo os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor das 

parcelas devidas até esta data, conforme entendimento pacificado na 

Seção Previdenciária do TRF e no Superior Tribunal de Justiça (Enunciado 

de súmula 111 – Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, 

não incidem sobre prestações vincendas). Observe-se que os valores 

deverão ser atualizados monetariamente e com juros de mora desde a 

data em que seria devido cada pagamento. Ainda, as condenações 

impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à 

incidência do IPCA-E para fins de correção monetária (STF – RE nº 

870.947, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 

DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017). Quanto aos juros de mora, 

incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º 

- F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009)(Tema 905 

dos recursos repetitivos – Recurso Especial n.º 149.514.6/MG). Sem 

custas à vista da isenção determinada pela Lei n° 9.289/96, art. 1º, § 1º e 

Lei Estadual n° 7.603/2001. Por fim, imperioso ressaltar, que esta 

Comarca, encontra-se atualmente sobrecarregada de processos, e com 

efetivo reduzido, não dispondo de meios para liquidar as sentenças em 

relação ao INSS, ações estas que representam uma grande parte do 

volume processual, em virtude da Comarca não possuir Justiça Federal 

para tramitação do feito, razão pela qual as sentenças são ilíquidas. Assim 

em uma análise superficial, DEIXO de proceder à remessa necessária dos 

autos à Instância Superior, ante o disposto no § 3° do art. 496 do CPC. 

Publique-se. Intimem-se. Após, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquive-se o feito, com as anotações de praxe. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. Jaciara/MT, 13 

de março de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001340-85.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA OAB - SC11985-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENEROSO MALHEIROS JUNIOR (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé que, faço expedir intimação da Parte Autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, juntar nos autos as guias e o comprovante de 

pagamento das diligências. É o que me cumpre certificar.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001442-10.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE DE CASTRO CINTRA OAB - GO48624-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELE TEREZINHA CARRARO NOGUEIRA (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé que, faço expedir intimação da Parte Autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, juntar nos autos as guias e o comprovante de 

pagamento das diligências. É o que me cumpre certificar.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001726-18.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL REZENDE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR OAB - MT8143/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1001726-18.2019.8.11.0010 Requerente: Raquel 

Rezende Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS Vistos etc. 

Trata-se de ação para concessão de benefício de pensão por morte de 

trabalhador rural, formulada por Raquel Rezende em desfavor do Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS. O requerido foi citado pessoalmente, 

apresentando em seguida contestação, pugnando pela improcedência da 
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ação (id. 24125798). Impugnação apresentada (id. 26165526). É o relato. 

Fundamento e decido. Considerando a necessidade de comprovar a 

qualidade de segurado especial do de cujus, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 15 de abril de 2020, às 16h00min. A 

contar da intimação desta decisão as partes possuem o prazo de 15 

(quinze) dias para juntarem aos autos o rol das testemunhas a serem 

ouvidas, nos termos dos artigos 357, §4º e 450 do CPC/2015, sob pena de 

preclusão. As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada 

parte, sendo que somente será admitida a inquirição de testemunhas em 

quantidade superior na hipótese de justificada imprescindibilidade e se 

necessária para a prova de fatos distintos. Cabe aos advogados 

constituídos pelas partes informar ou intimar cada testemunha por si 

arrolada (observadas as regras do artigo 455 do CPC). Cumpra-se. 

Jaciara/MT, 09 de março de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000573-13.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FENIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DANIEL OAB - MT9173-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HDI SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1000573-13.2020.8.11.0010 Requerente: Fenix 

Comércio de Alimentos LTDA Requerido: HDI Seguros S.A Vistos, etc. 

Trata-se de ação de cobrança securitária com pedido de indenização 

proposta por Fenix Comércio de Alimentos LTDA em desfavor de HDI 

Seguros S.A. A parte autora comprovou o recolhimento das custas de 

distribuição (id. 30149663). Verifica-se que estão preenchidos os 

requisitos do artigo 319 do CPC, assim, recebo a inicial. Considerando que 

a causa versa sobre direitos que admitem transação, remetam-se os 

presentes autos ao CEJUSC para que sejam as partes intimadas para 

comparecimento em audiência de tentativa de conciliação a ser designada. 

Consigne-se no mandado que o não comparecimento injustificado da 

autora ou da ré à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será aplicada multa nos termos do artigo 334, §8º, 

do CPC. Havendo desinteresse pela ré na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência a contar da data da 

audiência (CPC, §5º do artigo 334). Cite-se a parte ré pelo correio, com 

AR/MP (artigos 246, inciso I e 247, caput, ambos do CPC), para contestar 

no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 335 do CPC, sob pena, 

de não o fazendo, ser considerada revel (artigo 344 do CPC). Voltando o 

AR negativo, cite-se por oficial de justiça. Apresentada a resposta, a parte 

autora deverá ser intimada para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) 

dias, conforme os artigos 350 e 351 do CPC, podendo corrigir eventual 

irregularidade ou vício sanável no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do 

art. 352 do CPC. Cumpra-se. Jaciara/MT, 13 de março de 2020. Pedro Flory 

Diniz Nogueira Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61569 Nr: 3946-79.2014.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÍLVIA MARIA DE JESUS GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/O, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:11003-A/MT, Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI M. F. DE SOUZA 

COSTA E SILVA - OAB:4646/MT

 CERTIFICO E DOU FÉ que nesta data faço expedir intimação do advogado 

da parte autora via DJE, para no prazo de 10 dez dias manifestar nos 

autos, a cerca do retorno dos autos. É o que me cumpre certifica.r

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64240 Nr: 899-63.2015.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELDISLAN DANTAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE 

MATO GROSSO, 18ª CIRETRAN DE JACIARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA MOREIRA DE LIMA 

BORTOLINI - OAB:15939, RAFAELA MAROSO PICCININ - OAB:19172/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR SOARES DE AMORIM 

SILVA - OAB:18239, CASSIANO FERNANDES DA SILVA - OAB:9016, 

ROGERIO BORGES CARDOSO - OAB:18305/O

 CERTIFICO E DOU FÉ que nesta data faço expedir intimação do advogado 

da parte autora via DJE, para no prazo de 10 dez dias manifestar nos 

autos, a cerca do retorno dos autos. É o que me cumpre certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67553 Nr: 2071-40.2015.811.0010

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DONIZETE MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELMITES LOPES GALVÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAELA MAROSO PICCININ - 

OAB:19172/O

 CERTIFICO E DOU FÉ que nesta data faço expedir intimação do advogado 

da parte autora via DJE, para no prazo de 10 dez dias manifestar nos 

autos, a cerca do retorno dos autos. É o que me cumpre certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75625 Nr: 679-31.2016.811.0010

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RHME, NMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANA PACHECO LEAL - 

OAB:3714

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

JACIARA - OAB:

 CERTIFICO E DOU FÉ que nesta data faço expedir intimação do advogado 

da parte autora via DJE, para no prazo de 10 dez dias manifestar nos 

autos, a cerca do retorno dos autos. É o que me cumpre certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83714 Nr: 4015-43.2016.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZINETE MENDES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELVIS GALVÃO MACHADO - 

OAB:18167

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ que nesta data faço expedir intimação do advogado 

da parte autora via DJE, para no prazo de 10 dez dias manifestar nos 

autos, a cerca do retorno dos autos. É o que me cumpre certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103764 Nr: 8063-11.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDINARA SANTIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 
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Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CESAR DE OLIVEIRA - 

OAB:16686/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4.062/MT

 CERTIFICO E DOU FÉ que nesta data faço expedir intimação do advogado 

da parte autora via DJE, para no prazo de 10 dez dias manifestar nos 

autos, a cerca do retorno dos autos. É o que me cumpre certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98176 Nr: 5265-77.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEVANIR SCHUENQUENER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA PINHEIRO - 

OAB:10946/MT, RÓBIE BITENCOURT IANHES - OAB:5.348-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT

 CERTIFICO E DOU FÉ que nesta data faço expedir intimação do advogado 

da parte autora via DJE, para no prazo de 10 dez dias manifestar nos 

autos, a cerca do retorno dos autos. É o que me cumpre certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59772 Nr: 3195-92.2014.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIVINO AMARO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSEANE MALHEIROS ALVIM 

PARMIGIANI - OAB:18564, RICARDO MARQUES DE ABREU - 

OAB:11683/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT

 CERTIFICO E DOU FÉ que nesta data faço expedir intimação do advogado 

da parte autora via DJE, para no prazo de 10 dez dias manifestar nos 

autos, a cerca do retorno dos autos. É o que me cumpre certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66310 Nr: 1573-41.2015.811.0010

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA BARROS CAPELEIRO - 

OAB:17374/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:12223/MT

 CERTIFICO E DOU FÉ que nesta data faço expedir intimação do advogado 

da parte autora via DJE, para no prazo de 10 dez dias manifestar nos 

autos, a cerca do retorno dos autos. É o que me cumpre certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77172 Nr: 1171-23.2016.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA LÚCIA GONÇALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DALL AGNOL FINATO 

- OAB:10084/MT, RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO - 

OAB:10919/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA CICARELLI 

BARBOSA DE OLIVEIRA - OAB:146.454-SP

 CERTIFICO E DOU FÉ que nesta data faço expedir intimação do advogado 

da parte autora via DJE, para no prazo de 10 dez dias manifestar nos 

autos, a cerca do retorno dos autos. É o que me cumpre certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 69346 Nr: 11661-41.2015.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMA MURILA DE QUEIROZ CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROBSON PRATI - 

OAB:13.083

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 11661-41.2015.8.11.0010

 Exequente: Vilma Murila de Queiroz Carvalho

 Executado: Wilson de Oliveira

Vistos, etc.

Trata-se de execução de título extrajudicial, proposta por Vilma Murila de 

Queiroz Carvalho em desfavor de Wilson de Oliveira.

Depreende-se dos autos que o executado não foi localizado para citação.

Com vistas dos autos, a exequente pugnou pela realização de pesquisa 

nos sistemas Infojud e Siel.

É o relato.

O endereço obtido junto ao sistema Infojud é o mesmo que consta nos 

autos, no qual o executado não foi localizado, conforme anexo.

Em relação ao sistema Siel, considerando que não há nos autos dados 

indispensáveis à realização da pesquisa, tais como, filiação, data de 

nascimento ou número do título de eleitor, necessária a intimação da 

exequente para informar referidos dados.

Assim, intime-se a exequente para informar os dados necessários à 

realização da pesquisa, consignando que não são cumulativos.

Cumpra-se.

 Jaciara/MT, 05 de março de 2020.

 Pedro Flory Diniz Nogueira

 Juiz de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001917-63.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CREUZA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

JOSE MOREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAQUEL MORAES MADUREIRA (REU)

Outros Interessados:

JOSUE GONCALVES MACEDO (CONFINANTES)

MARIA APARECIDA DIAS (CONFINANTES)

JOSE ANTONIO DA SILVA (CONFINANTES)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JACIARA 2ª VARA CÍVEL DE JACIARA AVENIDA ZÉ DE BIA, S/N, JARDIM 

AEROPORTO II, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA PROCESSO n. 

1001917-63.2019.8.11.0010 Valor da causa: R$ 60.000,00 ESPÉCIE: 

[Usucapião Extraordinária]->USUCAPIÃO (49) POLO ATIVO: Nome: MARIA 

CREUZA DE OLIVEIRA Endereço: RUA TOCANTINS, S/N, SANTO 

ANTONIO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 Nome: JOSE MOREIRA DE 

OLIVEIRA Endereço: RUA TOCANTINS, S/N, SANTO ANTONIO, JACIARA - 

MT - CEP: 78820-000 POLO PASSIVO: Nome: RAQUEL MORAES 

MADUREIRA Endereço: SITIO SAO JOSE, CORREGO DO RANCHO, 

ADAMANTINA - SP - CEP: 17800-000 CONFINANTES: Nome: MARIA 

APARECIDA DIAS Endereço: RUA TOCANTNS, 1002, SANTO ANTÔNIO, 

JACIARA - MT, CEP: 78820-000 Nome: JOSUÉ GONÇALVES MACEDO 

Endereço: RUA ACOCÊ, 228, SANTO ANTÔNIO, JACIARA - MT, CEP: 

78820-000 Nome: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA Endereço: RUA TOCANTINS, 

983, SANTO ANTÔNIO, JACIARA - MT, CEP: 78820-000 FINALIDADE: 

EFETUAR A CITAÇÃO DE TERCEIROS E POSSÍVEIS INTERESSADOS, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso queira, sob pena de 

serem considerados como verdadeiros os fatos afirmados na petição 

inicial, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de 

acesso seguem descritas no corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: 

"MARIA CREUZA DE OLIVEIRA, brasileira, casada, cozinheira, portadora 
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do RG nº. 710 511 SSP/MT e CPF nº. 621.141.151-00, telefone (66) 99948- 

2601, e JOSÉ MOREIRA DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, aposentado, 

portador do RG n° 710 516 e CPF n° 808.759.201-87, ambos residentes e 

domiciliadas na Rua Acocê, esquina com a Rua Tocantins, s/n°, Bairro 

Santo Antônio em Jaciara - MT, assistidos pela DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DO MATO GROSSO, vem, respeitosamente, com fulcro nos arts. 

1.242 do CC/02 e 941 e ss. do CPC, ajuizar a presente AÇÃO DE 

USUCAPIÃO Em face de ESPOLIO OSVALDO DA COSTA FERREIRA, na 

pessoa de RAQUEL MORAES MADUREIRA, residente e domiciliada no Sítio 

São José Bairro Córrego do Rancho em Adamantina-SP, cep 17800-000, 

telefone (18) 9 9698- 5658, e-mail Raquel.madureira@hotmail.com; E dos 

seguintes confinantes: MARIA APARECIDA DIAS, brasileira, separada, do 

lar, portadora do CPF n° 502.448.501-78, residente e domiciliado na Rua 

Tocantins, nº 1002, Bairro Santo Antônio em Jaciara – MT;JOSUÉ 

GONÇALVES MACEDO, brasileira, casada, funileiro, portador do RG nº. 

715 536 e CPF n° 483.489.291-34, telefone (66) 99657-1040, residente e 

domiciliado na Rua Acocê, nº 228, Bairro Santo Antonio em Jaciara – MT; 

JOSE ANTONIO DA SILVA, brasileiro, casado, lavrador, portador do RG nº 

08964066 e CPF n° 592.884.001-25, telefone (66) 99688-0711, residente e 

domiciliado na Rua Tocantins, nº 983, Bairro Santo Antonio em Jaciara-MT; 

DOS FATOS Os requerentes, há aproximadamente 40 anos, tem a posse 

do terreno identificado como: Lote 30, Quadra 221, Bairro Santo Antônio, 

com área de 347.50 m² (trezentos e quarenta e sete metros quarados e 

cinquenta centímetros quadrados), situado na Rua Tocantins, s/n°, Bairro 

Santo Antônio em Jaciara-MT, de propriedade da requerida conforme 

matrícula anexo. Referida posse é exercida de forma ininterrupta, mansa, 

pacífica (eis que jamais recebeu qualquer oposição/notificação por parte 

da proprietária e/ou terceiros durante todo aquele período); e com ânimo 

de proprietário (animus domini), eis que exerceu e exerce, de forma 

pública e notória, e durante todo o período, todas as 

prerrogativas/poderes inerentes ao domínio do bem imóvel. Presentes os 

requisitos legais, imperiosa se faz a declaração da propriedade da 

requerente sobre o imóvel usucapiendo, a fim de regularizar a situação 

registral dos mesmos e consolidar seu domínio em favor de seu 

proprietário de fato e de direito. DO DIREITO Da possibilidade de usucapirA 

usucapião é uma das formas originárias de aquisição da propriedade 

imóvel, conforme previsão inserta nos arts. 1.238 a 1.244 do CC/02 e 

dispositivos correlatos na legislação esparsa. Nas palavras do 

insuperável PONTES DE MIRANDA, No usucapião, o fato principal é a 

posse, suficiente para originariamente se adquirir; não para se adquirir de 

alguém. É bem possível que o novo direito se tenha começado a formar 

antes que o velho se extinguisse. Chega momento em que esse não mais 

pode subsistir, suplantado por aquele. Dá-se, então, impossibilidade de 

coexistência, e não sucessão, ou nascer um do outro. Nenhum ponto 

entre os dois marca a continuidade. Nenhuma relação, tampouco, entre o 

perdente do direito de propriedade e o usucapiente.1 Complementando, 

recorre-se ao sucinto e objetivo conceito do instituto, formulado por CAIO 

MÁRIO DA SILVA PEREIRA, que leciona: (...) [a] usucapião é a aquisição 

da propriedade ou outro direito real pelo decurso do tempo estabelecido e 

com a observância dos requisitos instituídos em lei2 " (g.n.) A justificativa 

do instituto é permitir que uma situação de fato consolidada por um longo 

período receba a proteção jurídica, resguardando a segurança jurídica 

garantida constitucionalmente como direito fundamental (art. 5º, caput, 

CF/88). Por tal razão, o instituto é também referido por parte da doutrina 

como sendo verdadeira prescrição aquisitiva. São inúmeras as 

modalidades de usucapião de imóveis previstas em nosso ordenamento 

jurídico, dentre as quais se destacam a usucapião ordinária (art. 1.242 do 

CC/02); a ordinária pela posse-trabalho (art. 1.242, parágrafo único do 

CC/02); a extraordinária (art. 1.238 do CC/02); a extraordinária pela 

posse-trabalho (art. 1.238, parágrafo único do CC/02); a 

especial/constitucional rural (art. 191 da CF/88 e 1.239 do CC/02); a 

especial/constitucional urbana (art. 183 da CF/88, 1.240 do CC/02 e 1 

MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado. Parte Especial. T. XI. 1. 

ed. São Paulo, Bookseller: 2004, p. 117. 2 PEREIRA, Caio Mário da Silva. 

Instituições de Direito Civil. 18. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 118.9º 

da lei 10.257/01 – Estatuto das Cidades); a especial coletiva (art. 10 do 

Estatuto das Cidades); a indígena (art. 33 da lei 6.001/73 – Estatuto do 

Índio) e, mais recentemente, a familiar (art. 1.240-A do CC/02, inserido pela 

lei 12.424/11). Cada modalidade possui seus requisitos próprios, com 

finalidades sociais próprias e distintas. In casu, o requerente preenche, 

com plenitude, os requisitos exigidos pela lei. Como relatado supra, a 

posse do requerente é exercida pelo termo exigido em lei, sendo que o 

mesmo jamais sofreu qualquer oposição por parte da proprietária e/ou de 

terceiros. A possibilidade do julgador adequar os fatos à modalidade de 

usucapião mais pertinente – mormente quando presente o pedido 

expresso da parte – é corroborada pela jurisprudência mais abalizada, 

verbis: APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO (BENS IMÓVEIS). AÇÃO DE 

USUCAPIÃO. MODALIDADE APLICÁVEL. DESIGNAÇÃO PELO JULGADOR. 

JURA NOVIT CURIA. DA MIHI FACTUM, DABO TIBI JUS. Quadro 

fático-probatório da demanda que se enquadra tanto na modalidade de 

usucapião extraordinária especial (art. 550 do CC/16, correspondente ao 

art. 1.238, parágrafo único, do CC/02) como ordinária especial (art. 551 do 

CC/16, correspondente ao art. 1.242, parágrafo único, do CC/02). Para tais 

modalidades não é necessário que o postulante do domínio não seja 

proprietário de qualquer outro imóvel. Não importa que tenha sido 

sustentado o direito na peça inicial com amparo na usucapião especial 

urbana (art. 1.240 do CC/02), também conhecida como constitucional (art. 

183 da CF/88), para a qual a ausência de outra propriedade é requisito 

necessário, pois é o Magistrado quem faz a adequação do fato ao direito, 

forte nos brocardos da Jura Novit Curia (o Juiz conhece o Direito) e Da 

Mihi Factum, Dabo Tibi Jus (dá-me o fato que te dou o direito). RECURSO 

DESPROVIDO À UNANIMIDADE. (Apelação Cível Nº 70046515110, Décima 

Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli 

Pires, Julgado em 20/06/2012) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO 

EXTRAORDINÁRIA. REGRA DE TRANSIÇÃO. POSSE PARCIALMENTE 

EXERCIDA NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. SOMA DE POSSES. 

DESNECESSIDADE. POSSE.EXCLUSIVA DOS AUTORES POR PERÍODO 

SUPERIOR A DEZ ANOS. REQUISITOS DO ART. 1.238, PARÁGRAFO 

ÚNICO, DO CCB, IMPLEMENTADOS. Confusas alegações da inicial que 

acarretaram o julgamento de ação de usucapião extraordinária como 

ordinária. Alegação de posse superior a dez ou vinte anos, e pedido 

fundamentado no art. 1.238, parágrafo único, do CCB. Possibilidade. Basta 

que o autor dê concretamente os fundamentos de fato, para que o juiz 

possa lhe dar o direito (da mihi factum, dabo tibi jus). A posse ad 

usucapionem não só deve ser projetada no tempo e delimitada no espaço, 

como também demonstrado o seu exercício, com animus domini, de forma 

mansa, pacífica e ininterrupta e pelo lapso temporal exigido em lei. O 

período de utilização do imóvel pelos autores é o bastante para 

reconhecimento da usucapião extraordinária, com base na moradia 

habitual, conforme regramento trazido pelo CCB/2002. Pedido de soma de 

posses que, além de estar em desacordo com o instituto, pela ausência de 

homogeneidade das posses, mostra-se despiciendo, na hipótese. 

Reconhecido o domínio do bem em favor dos autores, que comprovaram, 

de forma suficiente, a posse do imóvel, onde estabeleceram sua moradia 

habitual, por mais de dez anos, com ânimo de dono, sem interrupção ou 

oposição. Sentença reformada. DERAM PROVIMENTO. UNÂNIME.” 

(Apelação Cível Nº 70030929095, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em 02/09/2010) In 

casu, a possibilidade de se reconhecer, a usucapião extraordinária se faz 

plausível, ante o pedido expresso que ora se formula e a demonstração 

que se fará durante a fase instrutória, tudo em homenagem aos princípios 

da demanda e da efetividade processual. Ademais, por se tratar de ação 

de natureza declaratória, é natural a possibilidade de se reconhecer 

qualquer das modalidades de usucapião. Por último, o imóvel usucapiendo 

encontra-se devidamente delimitado, conforme planta e matrícula anexo, 

completando-se, assim, os requisitos necessários para que se reconheça, 

judicialmente, seu direito fundamental à propriedade (art. 5º, XXII, CF/88), 

em nítida observância à função social que esta deve atender (art. 5º, XXIII, 

CF/88).Assim, perfeitamente aplicáveis à hipótese os prazos previstos no 

arts. 1.238 do CC/02, transcrito supra. DOS REQUERIMENTOS E PEDIDOS 

Diante do exposto, requer-se: a) Sejam concedidos ao requerente os 

Benefícios da Justiça Gratuita, nos termos dos artigos 98 e 99, §3° do 

CPC; b) A complementação da qualificação da parte ré, nos termos do 

artigo 319, §§1° a 3° do CPC; c) A citação de ESPOLIO OSVALDO DA 

COSTA FERREIRA na pessoa de RAQUEL MORAES MADUREIRA, para que 

conteste o direito postulado sub judice pela requerente; d) A citação dos 

confinantes, nos endereços indicados no preâmbulo desta peça, para 

que, desejando, e nos termos do art. 942 do CPC, contestem o direito 

postulado sub judice pelo requerente; e) A citação por edital de todos os 

eventuais interessados neste feito, nos moldes do mesmo art. 942 do CPC, 

para que desejando se manifestem observado o prazo editalício previsto 

no art. 232, IV do CPC; f) A intimação, por via postal, dos representantes 

da Fazenda Pública da União, do Estado de Mato Grosso e do Município de 

Jaciara para que manifestem eventual interesse na causa, nos moldes do 
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art. 943 do CPC; g) A intimação do Parquet para que, nos termos do 944 

do CPC, intervenha nos atos deste feito;h) Seja, ao final, julgado 

procedente o pedido, reconhecendo-se a aquisição originária da 

propriedade do imóvel litigioso através da usucapião extraordinária pelos 

requerentes; i) Seja expedido o competente mandado, dirigido ao Cartório 

de Registro de Imóveis desta circunscrição, ordenando a inscrição da 

sentença na matrícula do imóvel usucapiendo; j) A condenação do 

requerido nas custas processuais, honorários advocatícios e demais 

cominações legais, requerendo o seu pagamento em favor da 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, mediante 

depósito no Banco do Brasil, Agência nº 3834-2, conta corrente nº 

1041.050-3. k) Sejam as intimações relativas a este feito realizadas 

pessoalmente e endereçadas à DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO – NÚCLEO DE JACIARA, tal como previsto pela Lei 

Complementar 80/94 e pela Lei Complementar Estadual nº 146/03. Protesta 

provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, 

notadamente prova documental e pericial. Dá-se à causa o valor de R$ 

60.000,00 (sessenta mil reais), para fins fiscais. Nestes termos, Pede 

Deferimento. Jaciara/MT, 27 de Agosto de 2019. DENIS THOMAZ 

RODRIGUES DEFENSOR PÚBLICO." DECISÃO:"VISTOS EM 

CORREIÇÃO,Trata-se de “Ação de Usucapião” proposta por Maria Creuza 

de Oliveira em face de Espolio de Osvaldo da Costa Ferreira, na pessoa 

de Raquel Moraes Madureira, qualificados nos autos, alegando, em 

síntese, ser possuidor de um imóvel de propriedade do requerido, há 40 

(quarenta) anos, identificado como lote 30, quadra 221, localizado neste 

município de Jaciara.Defiro o pedido de gratuidade da justiça, na forma do 

art. 4º da Lei nº 1.060/1950, pois a Lei de Assistência Judiciária exige 

apenas a declaração da parte hipossuficiente de que não possui 

condições para arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu 

sustento ou de sua família, elemento suficiente para caracterizar a 

presunção de veracidade quanto à pobreza declarada, especialmente, 

quando ausentes nos autos indícios em sentido contrário.Na espécie, 

entendo ser impositiva a concessão da justiça gratuita ao requerente a fim 

de permitir o exercício do direito constitucional insculpido no art. 5º, inciso 

XXXV, da Lei Fundamental, consistente no livre acesso ao Poder 

Judiciário.Nessa toada:“Não existindo provas contundentes que venham a 

espancar a presunção de veracidade de hipossuficiência para a 

concessão da assistência judiciária gratuita, esta deve ser mantida em 

nome do princípio da boa-fé”. (TJMT – RAI nº 97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – 

Rel. Des. Diocles de Figueiredo – j. 03/11/08 - unânime).“AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - INDÍCIOS DE INCAPACIDADE 

FINANCEIRA DO REQUERENTE - RECURSO PROVIDO. A parte que declara 

não ter condições de arcar com as custas do processo e honorários 

advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família, tem direito ao 

benefício da Justiça gratuita, nos termos do art. 4º da Lei nº 1.060/50 (...) 

Necessidade da concessão da benesse de forma a garantir o exercício do 

direito fundamental do livre acesso à justiça. Recurso provido”. (TJMT – 1ª 

Câm. Cív. – RAI nº 108.087/09 – j. 12/01/10 – DJ 19/01/10).Outrossim, o 

CPC em seu art. 98 dispõe que, verbis:“Art. 98. A pessoa natural ou 

jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para 

pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios 

tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”Ante o exposto, DEFIRO 

o pedido de gratuidade da justiça.Cite-se o requerido para, querendo, 

responder a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, 

consignando que, não contestação a ação, será declarada revel (art. 344 

e 345 do CPC).Proceda-se a citação dos confinantes do imóvel 

usucapiendo, bem como de seus cônjuges, devendo o Oficial de Justiça 

encarregado das diligências percorrer toda a linha de confrontação do 

imóvel e aí proceder a citação de todas as pessoas ali localizadas, mesmo 

que não constem do mandado, para apresentarem resposta, no prazo de 

quinze dias, com as advertências legais.Intimem-se por via postal, com 

aviso de recebimento, para que manifestem interesse na causa, o 

Município de localização do imóvel, o Estado de Mato Grosso e a União 

Federal, encaminhando a cada ente cópia da inicial e dos documentos que 

a instruíram.Cite-se, via edital, terceiros e possíveis interessados, na 

forma da lei.Decorrido o prazo do edital, e decorrido o prazo de resposta 

sem manifestação ou sem constituição de causídico pelas pessoas 

citadas por edital, certifique-se.Nessa hipótese, ante a ausência de 

manifestação do réu citado por edital e a regra legal prevista no artigo 72, 

inciso II, do Novo Código de Processo Civil, hei por bem, desde já, 

decretar-lhe a revelia e nomear-lhe curador especial na pessoa da Dr. 

Denis Thomaz Rodrigues, Defensor Público atuante nesta comarca, que 

deverá ser intimado quanto a esta decisão e para se manifestar no prazo 

legal, ficando consignado que no exercício do múnus público não se aplica 

o ônus da impugnação específica dos fatos, nos termos do Parágrafo 

Único do artigo 341 do mesmo codex, sendo cabível, portanto, defesa 

genérica, por negativa geral.Oficie-se o Cartório Distribuidor solicitando-lhe 

certidão acerca da existência de ações possessórias envolvendo as 

partes do presente feito.Dê-se ciência pessoal ao Representante do 

M i n i s t é r i o  P ú b l i c o  d e  t o d o s  o s  a t o s  d o 

processo.Intime-se.Cumpra-se.Jaciara–MT, 2 de setembro de 2019.Valter 

Fabricio Simioni da Silva-Juiz de Direito." ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

prazo para contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não 

sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído 

nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça 

Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada 

por advogado ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro 

em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) 

ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 

186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou 

o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, TANIA REGINA MENEZES, digitei. JACIARA, 

13 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000635-53.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO AUGUSTO PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR OAB - MT8143/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1000635-53.2020.8.11.0010 Requerente: Márcio 

Augusto Pereira Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 

Vistos, etc. Trata-se de ação de aposentadoria por invalidez e ou 

concessão de auxílio-doença, proposta por Márcio Augusto Pereira em 

desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. Verifica-se que 

estão preenchidos os requisitos do art. 319 do CPC, assim, recebo a 

inicial. Demonstrada a hipossuficiência da parte, defiro o pedido do 

benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 5º, inciso 
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LXXIV, da CF e art. 98 do CPC. Visando dar celeridade ao deslinde da 

presente demanda, determino a realização de perícia médica previamente 

à citação da Autarquia Ré. Desta forma, NOMEIO como perita a Dra. 

Soraya Kaffashi Soares Castro, CRM 2311/MT, com endereço profissional 

na Rua: Gago Coutinho, 519, bairro Araés, Cuiabá/MT, CEP: 78005-730, 

que deverá cumprir o encargo independente de compromisso, sob a fé do 

seu grau (artigo 466 do CPC), conforme a agenda disponibilizada perante 

este juízo, no dia 24 de junho de 2020, às 09h00. INTIME-SE a parte autora, 

no endereço constante nos autos, para se apresentar para a perícia na 

data designada, cientificando-a que deverá portar todos os seus exames 

no dia. Arbitro para pagamento dos honorários periciais o valor de R$ 

420,00 (quatrocentos e vinte reais), o que faço com fulcro no parágrafo 

único do artigo 28 da Resolução CJF-RES-2014/00305, atento ao limite 

máximo da tabela V do anexo da referida Resolução, aumentada de 01 

(uma) vez. Justifico a majoração dos honorários, em razão da grande 

dificuldade em se encontrar médico perito na região, onde há anos há um 

ciclo de recorrentes escusas por parte dos nomeados, bem como se 

levando em consideração a distância do local para realização dos 

trabalhos. O respectivo laudo deverá ser apresentado no prazo de 30 

(trinta) dias, a contar da efetivação da avaliação e/ou exame médico 

encimado. Com a juntada do laudo médico pericial, CITE-SE a ré, por 

remessa postal, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do CPC, para que 

responda a presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC – 

dobro), se quiser. Ainda, INTIMEM-SE as partes para fins e prazo do §1º 

do artigo 477 do CPC, observando na espécie a intimação da parte 

requerente mediante publicação no DJE e intimação da parte requerida 

mediante remessa postal dos autos, nos termos do Convênio firmado entre 

o TJMT e o INSS. Passo a formular os quesitos do Juízo, nos seguintes 

termos: (01) Qual é a idade, profissão, a atividade habitual, a renda mensal 

(ou o meio de subsistência) e o grau de instrução da pessoa periciada? 

(02) A parte pericianda está atualmente trabalhando? Em que? 

Alternativamente: quando ela parou de trabalhar? No que trabalhava? (03) 

A parte periciada tem (ou teve) lesão, doença, sequela ou deficiência 

física que afete (ou tenha afetado) sua capacidade laboral? Descreva a 

doença/deficiência, indicando o CID/CIF, informando o atual estágio 

(estabilizado ou em fase evoluída), a data em que teve início e se há 

aleijão ou deformidade estética. (04) Há enquadramento na portaria 

interministerial MPAS/MS 2.998, de 23.08.2001, segundo o diagnóstico 

médico? (05) A parte pericianda tem pleno e efetivo acesso a tratamentos, 

aparelhos e remédios adequados que possibilitem que ela continue a 

trabalhar normalmente, sem limitação, dor, sofrimento ou efeito colateral? 

(06) Qual é o grau de incapacidade para o trabalho: é total (impede o 

exercício de todo e qualquer trabalho) ou parcial (impede apenas o 

exercício do trabalho habitual)? (07) A incapacidade laboral é permanente 

ou temporária? Neste último caso, qual é a previsão de recuperação da 

capacidade para o trabalho, se forem seguidas as prescrições médicas 

e/ou fisioterapêuticas? (08) Qual é a data provável do início da 

incapacidade? Alternativamente: durante qual período durou 

provavelmente a incapacidade laboral? (09) A incapacidade decorre ou 

decorreu do surgimento da doença/deficiência física ou do seu 

agravamento/evolução? (10) A doença/deficiência torna a parte incapaz 

para a vida independente (dependente da assistência de terceiros? (11) 

Sendo parcial e permanente a incapacidade laboral: a parte pericianda é 

suscetível de ser reabilitada para exercer uma nova e diversa profissão 

que garanta sua subsistência, sem prejuízo do seu 

tratamento/cura/restabelecimento? Cite-se o requerido para, querendo, 

contestar a presente ação no prazo legal (artigo 183 do Código de 

Processo Civil), com as advertências legais. Com a juntada do laudo, 

intimem-se as partes para se manifestarem no prazo legal. Por fim, em 

conformidade com a citada Recomendação Conjunta, intime-se o INSS 

para que junte aos autos o processo administrativo de benefício, bem 

como eventuais perícias administrativas e/ou informes dos sistemas 

informatizados relacionadas as pericias médicas realizadas. Intimem-se. 

Cumpra-se. Jaciara/MT, 13 de março de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira 

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001001-29.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO COELHO E SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA PINHEIRO OAB - MT10946-O (ADVOGADO(A))

ROBIE BITENCOURT IANHES OAB - MT0005348S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA SENTENÇA Autos n. 1001001-29.2019.8.11.0010 Vistos e 

examinados em correição. Trata-se de ação de aposentadoria por 

invalidez ou restabelecimento de auxílio-doença proposta por EDIVALDO 

COELHO E SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

– INSS. A parte autora requer a concessão de benefício por incapacidade, 

alegando, para tanto, que é portador de hanseníase ativa e, devido a 

gravidade e agressividade desta, encontra-se afastado de suas funções 

desde 12/12/2018. Afirma, também, que se encontra incapacitado para o 

labor, bem como está totalmente debilitado devido às limitações impostas 

pela patologia grave ativa. Recebida a inicial foi indeferida a tutela de 

urgência, bem como foi determinada a realização de perícia médica e a 

citação do requerido (fls. 58/63). Perícia médica colacionada aos autos 

(fls. 72/86). Instado a se manifestar, o requerente impugnou o laudo (fls. 

89/99). O requerido apresentou contestação, pugnando pela 

improcedência da ação (fl. 100 – Id. 25709225). A parte autora apresentou 

impugnação (fls. 127/130). O requerido se manteve inerte quanto ao laudo 

pericial (fl. 137). Os autos vieram conclusos. É O RELATO. FUNDAMENTO 

E DECIDO. Considerando que as questões são apenas de direito, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355 do CPC. Pois bem, 

pretende a parte autora a condenação da autarquia a fim de obter a 

concessão da aposentadoria por invalidez, por entender que seu estado 

de saúde é grave, incapacitando-a de exercer atividade laboral e manter o 

seu próprio sustento, ou não sendo este o entendimento, seja 

restabelecido o auxílio doença. Como é cediço, a concessão do benefício 

da aposentadoria por invalidez demanda os seguintes requisitos - artigos 

42 e 26, inciso II, ambos da Lei nº 8.213/91. a) A qualidade de segurado; 

b) O cumprimento da carência de 12 contribuições mensais, dispensada 

nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa, de doença 

profissional ou do trabalho e de acometimento de alguma das doenças 

especificadas no artigo 151 da Lei nº 8.213/91; c) A incapacidade total e 

permanente do segurado, sendo inviável a sua reabilitação para o 

exercício da mesma ou de qualquer outra atividade que lhe garanta a 

subsistência e; d) Que não se trate de doença ou lesão preexistente à 

filiação, salvo quando a incapacidade sobrevier em razão da progressão 

ou agravamento de tal doença ou lesão. Por sua vez, o benefício do 

auxílio-doença exige os seguintes requisitos, previstos nos artigos 59 e 

26, inciso II, da Lei nº 8.213/91: a) A qualidade de segurado; b) O 

cumprimento da carência de 12 contribuições mensais, dispensada nos 

casos de acidente de qualquer natureza ou causa, de doença profissional 

ou do trabalho e de acometimento de alguma das doenças especificadas 

no artigo 151 da Lei nº 8.213/91; c) A incapacidade temporária para o 

trabalho ou atividade habitual do segurado por mais de 15 dias; d) Que não 

se trate de doença ou lesão preexistente à filiação, salvo quando a 

incapacidade sobrevier em razão da progressão ou agravamento de tal 

doença ou lesão. a) Da qualidade de segurado; A documentação 

colacionada aos autos demonstra de forma inconteste a qualidade de 

segurado da requerente, porquanto se manteve filiado ao RGPS até o mês 

de Dezembro de 2018, conforme CNIS. Frise-se que a qualidade de 

segurado se mantém enquanto forem pagas as contribuições 

previdenciárias para o INSS. Assim, considerando que a sua última 

contribuição se deu em dezembro de 2018 e tendo o requerente 

ingressado com a ação em maio de 2019, evidentemente que ainda estava 

dentro do período de graça, estando cumprido, assim, o presente 

requisito. b) Do cumprimento do período de carência; Conforme disposto 

no art. 25, inciso I da Lei 8.213/91, a carência para ambos os benefícios é 

de 12 meses, excetuado os casos de perda da qualidade de segurado, 

quando então se passa a exigir a metade das contribuições (06), nos 

termos do art. 27-A da Lei 8.213/91, ou então aqueles previstos no art. 15 

da mesma lei. Todavia, no caso dos autos, vislumbra-se que independente 

de carência, vez que o segurado é portador de hanseníase, a qual está 

inserida na lista de doenças isentas de carência, conforme art. 1º, inciso II 

da Portaria Interministerial n. 2998 de 23 de agosto de 2001. Art. 26. 

Independe de carência a concessão das seguintes prestações: II - 
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auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de 

qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem 

como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido 

de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada 

pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 

(três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, 

mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e 

gravidade que mereçam tratamento particularizado; (Lei 8.213/91) Art. 1º. 

As doenças ou afecções abaixo indicadas excluem a exigência de 

carência para a concessão de auxílio-doença ou de aposentadoria por 

invalidez aos segurados do Regime Geral de Previdência Social - RGPS: II - 

hanseníase; (Portaria Interministerial n. 2998/01) Consigne-se que o 

requerente quando acometido da doença, outubro de 2018, já estava 

filiado ao RGPS, cumprindo, portanto, o disposto no art. 2º da referida 

portaria, in verbis: Art. 2º O disposto no artigo 1º só é aplicável ao 

segurado que for acometido da doença ou afecção após a sua filiação ao 

RGPS. Sendo assim, resta devidamente preenchido o requisito em 

questão, porquanto se trata de doença isenta de carência. c) Da 

incapacidade para o trabalho; A perícia médica concluiu que o requerente 

foi diagnosticado com hanseníase em outubro de 2018 com incapacidade 

laborativa total e temporária por 03 (três) meses na época, sendo de 

dezembro de 2018 a fevereiro de 2019. O autor, irresignado, impugnou o 

laudo pericial, alegando que a houve erro material na data final da 

incapacidade laboral, visto que o correto é 12/03/2019 e não 12/02/2019, 

conforme atestado médico colacionado. Assim, em análise aos atestados 

juntados pelo requerente, os quais foram utilizados como base para a 

perita, denota-se assiste razão ao requerente no que tange ao sobredito 

erro material, sendo o lapso temporal correto de 12/12/2018 a 12/03/2019. 

Além do apontamento quanto o termo final, a parte autora também alegou 

que o laudo pericial necessita de esclarecimento, pois os atestados 

médicos indicam o afastamento das atividades laborais, porém a 

conclusão da perícia médica é pela inexistência de incapacidade 

atualmente, sento esta tão somente quando da DER e pelo período de 03 

(três) meses. Todavia, ao contrário do que alega o requerente, 

vislumbra-se que o laudo pericial é escorreito, eis que confirma que o 

segurado esteve incapacitado por 03 (três) meses e, no momento, tal 

incapacidade não mais existe, estando o periciando em fase de tratamento 

da doença (item 5.o – fls. 84/86). Desta forma, o fato de a perícia não 

estar em total consonância com os atestados apresentados pelo 

requerente, não significa que necessita de esclarecimentos. Portanto, 

existindo incapacidade laboral total e temporária quando da data de 

entrada do requerimento administrativo (DER – 14/12/2018), deve ser 

concedido ao segurado o benefício de auxílio-doença correspondente ao 

período de 03 (três) meses – 12/2018 a 03/2019. Por fim, no que tange ao 

termo inicial do benefício (DIB), como é sabido foi pacificado o 

entendimento de que esta deve ser da data do requerimento 

administrativo. Desta forma, fixo como termo inicial a data do requerimento 

administrativo do benefício (14/12/2018). No que tange ao pedido de tutela 

de urgência, denota-se que por se tratar de verba pretérita, não há 

qualquer perigo de dano que ampare o pleito autoral, razão pela qual o 

indeferimento da tutela é de rigor. DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para condenar o 

requerido a conceder o benefício de auxílio-doença (NB: 626.036.192-4) à 

parte autora, desde a data do requerimento administrativo (DIB 

14/12/2018), pelo período de 03 (três meses), correspondentes a 12/2018 

a 03/2019, quando cessou a incapacidade. Por conseguinte, EXTINGO O 

FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I do 

CPC. Nos termos da fundamentação, INDEFIRO a tutela de urgência 

vindicada, porquanto ausente um dos seus requisitos. No mais, atendendo 

ao disposto no Provimento 80/2008 – CGJ, especifico as informações 

abaixo, necessárias à implantação do benefício. I - Nome do(a) 

segurado(a): Edivaldo Coelho e Silva; II- Benefício concedido: 

Auxílio-doença; III - Renda mensal atual: salário-benefício; IV - Data de 

início do benefício: 14/12/2018 (data da do requerimento administrativo do 

benefício); V - Data do início do pagamento: 30 dias, a partir do trânsito em 

julgado. Encaminhe-se também os documentos indicados no artigo 387 da 

CNGC, verbis: "Na expedição de ofícios determinando a implantação de 

benefícios e pensões enviados ao INSS e outros órgãos públicos, 

deverão, obrigatoriamente, ser acompanhados: I - do endereço do autor; II 

- da cópia do CPF, da carteira de identidade ou CTPS; III - da cópia da 

certidão de óbito, quando se tratar de pensão por morte e, na 

impossibilidade, pelo menos de documentos que identifiquem o autor da 

ação (RG, CPF, CTPS, nome, filiação, data e local de nascimento)”. 

Observe-se que os valores deverão ser atualizados monetariamente e 

com juros de mora desde a data em que seria devido cada pagamento. 

Ainda, as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza 

previdenciária sujeitam-se à incidência do IPCA-E para fins de correção 

monetária (STF – RE nº 870.947, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, 

julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - 

MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017). Quanto aos 

juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de 

poupança (art. 1º - F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 

11.960/2009)(Tema 905 dos recursos repetitivos – Recurso Especial n.º 

149.514.6/MG). Condeno o INSS ao pagamento de honorários 

advocatícios, no percentual de 10%, sobre o valor da condenação 

(valores devidos entre o ajuizamento da ação e a data da sentença), 

conforme Súmula 111 do STJ. Em atenção ao artigo 496, § 3º, inciso III do 

Código de Processo Civil, deixo de remeter os autos a instância superior 

para reexame necessário, mormente pelo teor da Súmula 111 do STJ que 

evidencia que o valor da condenação não engloba as prestações 

vincendas. Isento o INSS do pagamento das custas processuais, 

conforme Lei n° 9.289/96, art. 1º, §1º e Lei Estadual n° 7.603/2001. 

Transitada em julgado, após cumpridas as formalidades de praxe, 

arquivem-se os autos com a devida baixa. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Jaciara/MT, 13 de março de 2020. Pedro Flory Diniz 

Nogueira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003420-56.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

Autos nº 1003420-56.2018.8.11.0010 Vistos e examinados em correição. 

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito com indenização 

por danos morais com pedido de tutela de urgência, proposta por PAULO 

ANTONIO DE LIMA em face ENERGISA – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A., objetivando a declaração de inexistência de débito no valor total de 

R$ 12.136,94 (doze mil cento e trinta e seis reais e noventa e quatro 

centavos), referentes a uma suposta recuperação de consumo, bem 

como a condenação da empresa ré ao pagamento de indenização a título 

de danos morais em decorrência da cobrança de forma indevida, além de 

ter seu nome negativado. Assevera que a cobrança é abusiva, pois não 

recebeu qualquer intimação ou notificação de débitos em seu nome e CPF, 

além de não ter sido periciado o medidor, mas realizado somente a vistoria. 

Recebida a inicial, foi deferida a tutela de urgência para o fim específico de 

determinar que a requerida não suspendesse o fornecimento de energia 

elétrica, bem como retirasse o nome do autor do rol de inadimplentes (fls. 

59/65). A requerida apresentou contestação, sustentando a regularidade 

na aferição do valor cobrado a título de recuperação de consumo, assim 

como alegou que o medidor não foi enviado para perícia em razão da 

flagrante, visível e comprovável irregularidade, sendo, portanto, remetido a 

perícia somente os medidos com defeito/adulteração interna. Desta forma, 

pugnou pela improcedência da ação (fls. 125/154). O autor impugnou a 

contestação, alegando em suma, que a requerida tinha o dever de realizar 

perícia no medidor. Afirmou, também, que o documento denominado “Carta 

ao Cliente 2ª Via” não chegou a seu conheço, não tendo a requerido 

comprovado tal entrega, ferindo, por conseguinte, o contraditório e a 

ampla defesa. Por fim, reiterou os pedidos da inicial (fls. 203/217). 

Determinou-se a inversão do ônus da prova e foi realizado o saneamento 

do feito (fls. 219/220). Os autos vieram conclusos. É O BREVE RELATO. 

FUNDAMENTAÇÃO. DECIDO. O caso em comento comporta o julgamento 

antecipado da lide, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de 

dilação probatória, nos termos do Art. 355, inc. I, do CPC, vejamos: “O juiz 

julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de 

mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de outras 

provas.” Nos termos do artigo 927 do Código Civil, todo aquele que causar 

dano a outrem é obrigado a repará-lo, verbis: "Aquele que, por ato ilícito 
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(arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. 

Analisando a documentação colacionada aos autos pela requerida, 

quando da contestação, verifica-se que no dia 05/07/2018 foi vistoriado o 

medidor do imóvel do requerente, ocasião em que foi constatada a 

irregularidade, sendo esta a ligação direta no borne do medidor na fase 

L3, conforme Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), devidamente 

assinado pelo titular da unidade consumidora, ora requerente (fls. 

155/156). Ademais, o requerente não nega a realização da referida 

vistoria, sendo, deste modo, perfeitamente válida. Posteriormente, em 

atendimento ao art. 133 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL a companhia 

de energia, ora requerida, notificou o requerente sobre os procedimentos 

realizados, oportunizando lhe o direito de defesa, por meio de recurso 

administrativo. Todavia, mesmo devidamente notificado do procedimento, o 

requerente não buscou a via administrativa para dirimir o problema, 

deixando transcorrer in albis o prazo para recurso. Frise-se que o 

procedimento adotado pela requerida está de acordo com o exigido pelo 

artigo 133 da referida resolução, in verbis: Art. 133. Nos casos em que 

houver diferença a cobrar ou a devolver, a distribuidora deve informar ao 

consumidor, por escrito, a respeito dos seguintes elementos: I – 

ocorrência constatada; II – memória descritiva dos cálculos do valor 

apurado referente às diferenças de consumos de energia elétrica e de 

demandas de potências ativas e reativas excedentes, consoante os 

critérios fixados nesta Resolução; III – elementos de apuração da 

ocorrência, incluindo as informações da medição fiscalizadora, quando for 

o caso; IV – critérios adotados na compensação do faturamento; V – 

direito de reclamação previsto nos §§ 1o e 3o deste artigo; VI – tarifa(s) 

utilizada(s). § 1º Caso haja discordância em relação à cobrança ou 

devolução dos respectivos valores, o consumidor pode apresentar 

reclamação, por escrito, à distribuidora, a ser realizada em até 30 (trinta) 

dias da notificação. Portanto, não há que se falar em ausência de 

contraditório e ampla defesa quanto ao procedimento realizado pela 

Energisa, ora requerida, porquanto foi oportunizado o direito de defesa ao 

requerente, na via administrativa, e este se manteve inerte. No que tange à 

inexistência de perícia no medidor, verifica-se que tal ato é facultado à 

distribuidora de energia, ficando ao seu critério realiza-lo ou não, nos 

termos do art. 129 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, vejamos: Art. 

129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora 

deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e 

apuração do consumo não faturado ou faturado a menor. § 1º. A 

distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização 

de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos: II – 

solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo 

consumidor ou por seu representante legal; Deste modo, entendendo a 

distribuidora de energia que a realização de perícia é desnecessária, 

máxime quando não requerido pelo consumidor, não há que se falar em 

ilegalidade. Outrossim, a perícia técnica também poderia ter sido solicitada 

pelo consumidor, no prazo de 15 (quinze) dias a contar do recebimento do 

TOI caso não tenha se manifestado no ato da sua emissão, nos termos do 

art. 129, §1º, inciso II c/c §4º, da sobredita resolução. Art. 129, § 4º. O 

consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para 

informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais 

equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado 

expressamente no ato de sua emissão. Consigne-se, também, que não 

prospera a alegação da parte autora no que concerne ao dever da 

requerida em realizar a perícia técnica nos termos do art. 137 da citada 

resolução, pois referido artigo se refere aos casos em que tal ato (perícia) 

é solicitado pelo consumidor. Art. 137. A distribuidora deve realizar, em até 

30 (trinta) dias, a aferição dos medidores e demais equipamentos de 

medição, solicitada pelo consumidor. Cumpre salientar, ainda, que cabe à 

Energisa efetuar os procedimentos que julgar necessário quando da 

constatação de irregularidade no medidor, conforme prevê o inciso V, 

alínea “b” do §1º do art. 129 da Resolução n. 414/2010. Art. 129, §1º, 

inciso V - implementar, quando julgar necessário, os seguintes 

procedimentos: a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento 

em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b) 

recursos visuais, tais como fotografias e vídeos. b) recursos visuais, tais 

como fotografias e vídeos. Assim, vislumbra-se que estão corretos os 

meios utilizados para a aferição da irregularidade existente no medidor de 

energia do imóvel do requerente. Por fim, ressalte-se que é desnecessária 

a comprovação da autoria da referida irregularidade, devendo o titular da 

unidade consumidora responder por estas, visto que se beneficiou do 

consumo medido a menor. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial, 

vejamos: Apelação Cível. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c 

danos morais. Perícia que constatou irregularidades no medidor e redução 

no registro de consumo. Sentença de parcial procedência. Condenação ao 

pagamento do débito e reconhecimento da ilegalidade do corte de energia. 

Insurgência do autor. Responsabil ização do consumidor 

independentemente de comprovação do ilícito. Aplicação da Resolução 

456/00 da ANEEL. Dever de complementação do faturamento. Inexistência 

de irregularidade no procedimento administrativo. Autor que devidamente 

notificado para apresentar defesa permaneceu inerte. Corte de energia 

realizado em consonância aos requisitos elencados no tema repetitivo 699 

do STJ. Indenização por dano moral. Impossibilidade de fixação. 1. 

“Comprovado através da prova documental que os equipamentos de 

medição objetos da presente ação foram alterados enquanto estavam na 

unidade consumidora de titularidade da autora, é desnecessária a prova 

de sua autoria, haja vista que a consumidora se beneficiou com a medição 

de energia menor do que o efetivamente consumido.” (TJPR - 11ª C.Cível - 

0004627-93.2015.8.16.0036 - São José dos Pinhais - Rel.: Desembargador 

Sigurd Roberto Bengtsson - J. 19.06.2019). 2. Procedimento administrativo 

de análise de irregularidades regido por Resolução Normativa da ANEEL 

inteiramente cumprido pela Fornecedora de Energia. Contraditório 

oportunizado, na via administrativa, ao consumidor. Ausência de 

ilegalidade. (TJPR - 12ª C.Cível - AC - 1731370-5 - Toledo - Rel.: 

Desembargador Mário Luiz Ramidoff - Unânime - J. 07.03.2018) 3. Recurso 

conhecido e não provido. (TJPR - 12ª C.Cível - 0002785-52.2017.8.16.0119 

- Nova Esperança - Rel.: Juiz Luciano Carrasco Falavinha Souza - J. 

02.12.2019) Nesse contexto, conclui-se que é lícita a conduta da 

requerida, ficando, por conseguinte, afastada a aplicação do artigo 927 do 

Código Civil para a imposição da obrigação de reparação de danos morais. 

Saliente-se que apenas o dano decorrente de ato ilícito suscita o dever de 

reparação. Logo, improcede o pedido de inexistência de débito, uma vez 

que as cobranças são devidas, inexistindo os pressupostos da 

responsabilidade civil. DISPOSITIVO. Ante do exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão autoral, visto que ausentes os requisitos do 

art. 927 do CPC, e extingo o feito com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do CPC. Por conseguinte, revogo a tutela de urgência 

conferida na decisão inicial. Condeno a parte vencida ao pagamento das 

custas e despesas processuais e honorários sucumbência que fixo em 

10% sobre o valor da causa, contudo a exigibilidade da condenação ficará 

suspensa conforme artigo 98, § 3º, do CPC, pois a autora é beneficiária da 

assistência jurídica gratuita. Ocorrendo o trânsito em julgado, certifique-se 

e arquivem-se os autos com as anotações e baixa de praxe. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Jaciara/MT, 13 de março de 2020. 

Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000643-30.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA GUTIERREZ DE OLIVEIRA RODRIGUES DALEFFE 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS OAB - MT23615/O (ADVOGADO(A))

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000643-30.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:ANA CLAUDIA 

GUTIERREZ DE OLIVEIRA RODRIGUES DALEFFE ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS, RICARDO MARQUES 

DE ABREU POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 02/06/2020 Hora: 

08:40 , no endereço: RUA POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - 

CEP: 78820-000 . 13 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000323-82.2017.8.11.0010
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Parte(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARILIANE ALMEIDA SILVA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

EDEMILSON CARLOS SILVA TERRES (EXECUTADO)

ARILIANE ALMEIDA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que, nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, e, 

considerando a certidão do sr. oficial de justiça juntada no id n. 30239258 , 

impulsiono o feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora 

para, no prazo de 05 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002116-85.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX SEMENOFF SEGUNDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINA MARCIA CHICARINO CAIRES OAB - MT11693/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que os embargos de declaração de id n. 30226700 

foram interpostos dentro do prazo legal. Posto isto, nos termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte 

embargada para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca dos embargos 

de declaração de id n. 30226700 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000645-97.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DEOZIANI SIMIONATTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICA BORGES DE ANDRADE OAB - MT25607/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000645-97.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:DEOZIANI 

SIMIONATTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ERICA BORGES DE 

ANDRADE POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 02/06/2020 Hora: 

08:50 , no endereço: RUA POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - 

CEP: 78820-000 . 13 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000519-47.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA CAMOLEZI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAICON ANTONIO FLORENCIO OAB - MT0020621A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO (REQUERIDO)

MAGAZINE LUIZA S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000519-47.2020.8.11.0010. REQUERENTE: MARIA HELENA CAMOLEZI 

REQUERIDO: MAGAZINE LUIZA S/A, LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE 

CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos, etc. 1. CITE-SE para 

comparecer à audiência de conciliação a ser designada, conforme pauta 

da conciliadora, fazendo-se constar as advertências contidas no §1.º do 

art. 18 da norma Legal que rege o microssistema dos Juizados Especiais. 

2. Quanto ao pedido de concessão de tutela de urgência em caráter 

liminar, chego à conclusão de que deve ser indeferido. Nota-se que nessa 

fase de cognição sumária, não se vislumbra a probabilidade do direito, 

considerando que a autora em suas alegações afirmou que no dia 16 de 

dezembro de 2019, por meio de um vendedor da loja requerida, diante da 

impossibilidade de ir a loja efetuar a compra de 01(um) sofá, entregou seu 

cartão para o respectivo vendedor, o qual finalizou a compra do citado 

sofá. Contudo, verifica-se dos documentos juntados na inicial que, quase 

um mês após a compra e entrega do produto, a requerente resolveu 

registrar um boletim de ocorrência descontente com a negociação feita 

com a loja requerida. A medida pleiteada exige, além da comprovação do 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo caso não seja 

concedida neste momento processual, fundamentos relevantes apoiados 

em provas idôneas capazes de demonstrar convincente probabilidade de 

que, ao final, a pretensão inicial poderá ser acolhida. A alegação da inicial 

é diametralmente oposta ao pactuado, razão pela qual não restou 

demonstrada a verossimilhança das teses abarcadas na inicial. Assim, 

não assiste razão à autora, visto que toda a narrativa dos fatos que 

evidenciariam a verossimilhança do direito defendido pela parte reclamante 

decorre de informações unilaterais fornecidas pela mesma, circunstância 

que torna temerária a adoção da providência judicial reclamada. Nesse 

sentido: PLEITO DE EXCLUSÃO DO NOME DO AGRAVANTE NO 

CADASTRO DO SPC E SERASA. PEDIDO INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE 

PROVA INEQUÍVOCA QUE CONVENÇA O JULGADOR DA 

VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. DECISÃO CORRETAMENTE 

LANÇADA E MANTIDA NESTA SEARA RECURSAL. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Para a concessão da 

antecipação dos efeitos da tutela, imprescindível a existência de prova 

inequívoca e que convença o julgador da verossimilhança da alegação. 2. 

Afirmações com base em declarações particulares e elaboradas 

unilateralmente pelo agravante não têm o poder de convencimento, além 

de não se constituírem em prova inequívoca. 3. Ausentes os requisitos do 

artigo 273, do Código de Processo Civil , mostra-se correta a decisão 

monocrática que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela. 4. Agravo 

de Instrumento conhecido e não provido. (TJPR. AI 500720-7. DJE 

12/08/2008) Neste sentido, diante da inexistência de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito da parte e o perigo de dano, 

INDEFIRO a tutela de urgência neste momento processual. 3. Não obstante, 

sobre o pedido de inversão do ônus da prova, considerando que a parte 

reclamante se encontra em situação de hipossuficiência em razão da 

dificuldade de comprovar o fato constitutivo de seu direito, DECLARO em 

seu favor invertido o ônus da prova neste feito com fundamento no artigo 

6.º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor. 4. Tomem-se as 

demais providências de estilo. 5. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001319-12.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO NUNES DINIZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/O (ADVOGADO(A))

POLIANDRO DA SILVA MOURA OAB - MT26554/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte autora para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca da petição 

de id n. 30252104 e seguintes.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001598-95.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA ROSANA MONTEIRO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

das Partes para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca do retorno dos 
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autos da Turma recursal, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000252-12.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO OAB - MT24446/O (ADVOGADO(A))

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE DOM AQUINO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT8548-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

das Partes para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca do retorno dos 

autos da Turma recursal, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000974-46.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR RODRIGUES DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS OAB - MT23615/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

das Partes para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca do retorno dos 

autos da Turma recursal, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002246-75.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JACIARA CALCADOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELIO TEREZA DE PAULA (EXECUTADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte autora para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca da petição 

de id n. 30252080 e seguintes.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001390-14.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GIAN CARLO RODRIGUES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte autora para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca da petição 

de id n. 30253097e seguintes.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001636-10.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE NAIARA DE SOUZA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  R e c u r s a l  P r o c e s s o  n . : 

1001636-10.2019.8.11.0010 Nos termos do artigo 203, § 4º do CPC ou 

Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da CNGC, intimo a parte recorrida do 

recurso, para querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. 

Jaciara, 13 de março de 2020. ANA PAULA PAIXAO GERALDINO 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001820-63.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENETE LEMES DE ALMEIDA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICA BORGES DE ANDRADE OAB - MT25607/O (ADVOGADO(A))

DAYANNE DEYSE DE SOUZA OAB - MT24859/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAOLA BASEGGIO (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALDELICY MARIA MONTEIRO OAB - MT24283/O (ADVOGADO(A))

 

C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  R e c u r s a l  P r o c e s s o  n . : 

1001820-63.2019.8.11.0010 Nos termos do artigo 203, § 4º do CPC ou 

Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da CNGC, intimo a parte recorrida do 

recurso, para querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. 

Jaciara, 13 de março de 2020. ANA PAULA PAIXAO GERALDINO 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000055-57.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VERAO MODAS COM ROUPAS FEITAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIA SILVIA DA CRUZ (REQUERIDO)

 

Certifico que, nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, e, 

considerando a certidão do sr. oficial de justiça juntada no id n. 30265624 , 

impulsiono o feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora 

para, no prazo de 05 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002203-41.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KARLLENNE TAVEIRA DOS ANJOS (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, impulsiono o 

feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora para, no prazo 

de 05 dias, se manifestar sobre a correspondência devolvida retro.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000334-09.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

PNEUS RENASCER EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DERCI CARLOS BOHRER (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, impulsiono o 

feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora para, no prazo 

de 05 dias, se manifestar sobre a correspondência devolvida retro.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000327-17.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

PNEUS RENASCER EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DINALVA APARECIDA GONCALVES (REQUERIDO)
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Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, impulsiono o 

feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora para, no prazo 

de 05 dias, se manifestar sobre a correspondência devolvida retro.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002158-71.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELZO RODRIGUES GARCIA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FANAVIA GOULART DA SILVA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, impulsiono o 

feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora para, no prazo 

de 05 dias, se manifestar sobre a correspondência devolvida retro

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002203-41.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KARLLENNE TAVEIRA DOS ANJOS (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, impulsiono o 

feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora para, no prazo 

de 05 dias, se manifestar sobre a correspondência devolvida retro.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001195-97.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALDAIR SANTI - ME (EXEQUENTE)

ALDAIR SANTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEIVA ASSESSORIA AGROPECUARIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CHRISTIAN MASSAYOSHI BENITES KOYAMA OAB - MT22108/O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001195-97.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: ALDAIR SANTI - ME, ALDAIR 

SANTI EXECUTADO: SEIVA ASSESSORIA AGROPECUARIA LTDA - ME 

Vistos. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 

9099/95. Trata-se de ação proposta por ALDAIR SANTI - ME, em face de 

SEIVA ASSESSORIA AGROPECUÁRIA LTDA - ME, a qual encontra-se em 

fase de cumprimento de sentença. Analisando detidamente os autos, 

verifico que foi localizado o seguinte bem para penhora: 01 (uma) 

Motocicleta HONDA/C100 BIZ MAIS, 2004/2004, PLACAS JZR 2862, 

CHASSI 9C2HA07204R003885, RENAVAN 822315394. Contudo, no caso 

dos autos restou apurado que a motocicleta encontra-se registrada em 

nome de terceiro e até o momento não foi localizada, bem como não houve 

indicação de outros bens penhoráveis, de modo que não há qualquer 

perspectiva positiva a respeito. Bem se vê, portanto, que se torna 

impossível a continuidade do presente feito, ante a inexistência de bens da 

parte executada. Ademais, não há indícios de que a realização de outras 

diligências se mostrará frutíferas, isto porque o Executado se revelou 

pessoa sem posses, sejam na forma de depósitos bancários, veículos ou 

imóveis, sendo que não há sequer elementos mínimos nos autos que 

indiquem a perspectiva de mudança em tal condição. Ademais, quanto ao 

pedido de desconsideração da personalidade jurídica, sem mais dilação, 

mantenho os fundamentos da decisão ID 19369653, uma vez que não há 

fatos novos que ensejem sua revisão. Assim, diante a inexistência de 

outros bens passíveis de penhora, tenho que não haverá outro caminho 

que não seja a extinção da presente execução. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, com fulcro no § 4º, art. 53, da Lei 9.099/95 c/c art. 925, do CPC, 

julgo extinta a execução pela inexistência de bens penhoráveis. Defiro, 

desde já, a expedição de certidão de dívida para que, querendo, a parte 

credora possa buscar futura execução caso venha a ter conhecimento da 

existência de bens penhoráveis, ou se de seu interesse, proceder a 

negativação do devedor, sob a responsabilidade do exequente, nos 

termos do Enunciado 76 do FONAJE. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001231-08.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NANDSON DA SILVA RAMOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO OAB - MT19572/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001231-08.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: JOSE NANDSON DA SILVA 

RAMOS EXECUTADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 1. Tendo em 

vista a concordância da Embargada, ACOLHO os argumentos levantados 

pelo embargante para declarar excesso de execução sobre a quantia de 

R$ 485,93(quatrocentos e oitenta e cinco reais e noventa e três 

centavos). 2. Considerando, no mais, que a obrigação foi integralmente 

satisfeita, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO com fulcro no que dispõe o inc. II 

do art. 924 do CPC. 3. O alvará será expedido em nome do beneficiário ou 

seu advogado, desde que este tenha procuração especial para tanto. 4. 

Atente-se para a liberação dos valores da seguinte maneira: R$ 911,93 

(novecentos e onze reais e noventa e três centavos) em favor da parte 

EMBARGADA (JOSE NANDSON DA SILVA RAMOS) R$ 485,93 

(quatrocentos e oitenta e cinco reais e noventa e três centavos). em favor 

da EMBARGANTE (TELEFÔNICA BRASIL S.A) 5. Dê-se baixa em eventuais 

gravames e penhoras realizadas nos autos. 6. Atente-se para adequada 

autuação e distribuição na fase de cumprimento de julgado. 7. Publique-se. 

Intimem-se. Após, com o trânsito em julgado, ao arquivo com as baixas e 

anotações de estilo. 8. Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei Ferreira 

dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000643-30.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA GUTIERREZ DE OLIVEIRA RODRIGUES DALEFFE 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS OAB - MT23615/O (ADVOGADO(A))

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS OAB: MT23615/O 

Endereço: desconhecido Advogado: RICARDO MARQUES DE ABREU 

OAB: MT0011683A Endereço: AV POTIGUARAS, 901, CENTRO, JACIARA 

- MT - CEP: 78820-000 , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no 

dia Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 02/06/2020 Hora: 08:40 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000642-45.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:
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JOSIEL RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT21363-0-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB: 

MT21363-0-A Endereço: desconhecido , para comparecer a audiência de 

CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 02/06/2020 Hora: 08:30 , devendo 

avisar aos (a) seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente à 

audiência importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000649-37.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA BARBOSA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIETE DE SOUZA BARROS OAB - MT23997/O-O (ADVOGADO(A))

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000649-37.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:ANGELA 

BARBOSA DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCIO 

GUIMARAES NOGUEIRA, ELIETE DE SOUZA BARROS POLO PASSIVO: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 02/06/2020 Hora: 09:00 , no endereço: RUA POTIGUARAS, 939, 

CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 . 13 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000645-97.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DEOZIANI SIMIONATTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICA BORGES DE ANDRADE OAB - MT25607/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: ERICA BORGES DE ANDRADE OAB: MT25607/O Endereço: 

desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 02/06/2020 Hora: 08:50 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000650-22.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE DE ALBUQUERQUE DAS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIETE DE SOUZA BARROS OAB - MT23997/O-O (ADVOGADO(A))

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000650-22.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:SIMONE DE 

ALBUQUERQUE DAS NEVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCIO 

GUIMARAES NOGUEIRA, ELIETE DE SOUZA BARROS POLO PASSIVO: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 02/06/2020 Hora: 09:10 , no endereço: RUA POTIGUARAS, 939, 

CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 . 13 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000651-07.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO FRANCISCO BRASILEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELLY GARCIA DE LIMA OAB - MT20874/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000651-07.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:CELIO 

FRANCISCO BRASILEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GABRIELLY 

GARCIA DE LIMA POLO PASSIVO: CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE 

S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 02/06/2020 Hora: 09:20 , no 

endereço: RUA POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 

78820-000 . 13 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000652-89.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINETE MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

ELIETE DE SOUZA BARROS OAB - MT23997/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000652-89.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:LUZINETE 

MARQUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCIO GUIMARAES 

NOGUEIRA, ELIETE DE SOUZA BARROS POLO PASSIVO: TIM CELULAR 

S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 02/06/2020 Hora: 09:30 , no 

endereço: RUA POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 

78820-000 . 13 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000169-93.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

AVAILTON CONCEICAO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEANE MALHEIROS ALVIM OAB - MT0018564A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FIDC NPL I (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO MONTENEGRO DOTTA OAB - SP155456 (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000169-93.2019.8.11.0010. EXEQUENTE: AVAILTON CONCEICAO DOS 

SANTOS EXECUTADO: FIDC NPL I Vistos, etc. Verifica-se que a parte 

executada depositou o valor da condenação antes do término do prazo de 

15 dias, embora tenha juntado o comprovante somente após esgotado o 

referido prazo. Destaco que o STJ entende que "eventual omissão em 

trazer aos autos o demonstrativo do depósito judicial ou do pagamento 

feito ao credor dentro do prazo legal, não impõe ao devedor o ônus do art. 

475-J do CPC" (REsp 1047510/RS). Assim, em consonância com o referido 

julgado e levando em conta a concordância da parte exequente, entendo 

que não há que se falar em saldo remanescente na presente execução, 

encontrando-se, portanto, devidamente quitada pela parte executada. 

Deste modo, considerando que a obrigação foi integralmente satisfeita, 

JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO com fulcro no que dispõem os arts. 924, 

inc. II, e art. 925, ambos do CPC. Dê-se baixa em eventuais gravames e 

penhoras realizadas nos autos. Atente-se para adequada autuação e 

distribuição na fase de cumprimento de julgado. Sentença publicada e 

registrada pelo sistema eletrônico PJE 2.0. Intimem-se. Transitada em 

julgado, arquive-se com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000013-08.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONY DA SILVA SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU OAB - SP0217897A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000013-08.2019.8.11.0010. EXEQUENTE: SIMONY DA SILVA SANTOS 

EXECUTADO: OMNI FINANCEIRA S/A Vistos, etc. Considerando que a 

obrigação foi integralmente satisfeita, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO com 

fulcro no que dispõem os arts. 924, inc. II, e art. 925, ambos do CPC, 

autorizando que a parte postulante proceda ao levantamento dos valores 

vinculados aos autos mediante a expedição do competente Alvará Judicial, 

a ser expedido em nome do beneficiário ou de seu advogado, desde que 

este tenha procuração especial para tanto. Dê-se baixa em eventuais 

gravames e penhoras realizadas nos autos. Atente-se para adequada 

autuação e distribuição na fase de cumprimento de julgado. Sentença 

publicada e registrada pelo sistema eletrônico PJE 2.0. Intimem-se. 

Transitada em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de estilo. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000653-74.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA IVANEIDE OLIVEIRA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000653-74.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:FRANCISCA 

IVANEIDE OLIVEIRA ALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RICARDO 

MARQUES DE ABREU POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 02/06/2020 Hora: 09:40 , no endereço: RUA POTIGUARAS, 939, 

CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 . 13 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000623-39.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEL RODRIGUES DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB: MT21825/O Endereço: 

desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 26/05/2020 Hora: 11:20 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000625-09.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEL RODRIGUES DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB: MT21825/O Endereço: 

desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 26/05/2020 Hora: 11:30 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000655-44.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado do Mato Grosso/Procuradoria Geral (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000655-44.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:ISLEI RIBEIRO DE 

MORAIS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ISLEI RIBEIRO DE MORAIS 

POLO PASSIVO: Estado do Mato Grosso/Procuradoria Geral FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 26/05/2020 Hora: 11:40 , no endereço: RUA 

POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 . 13 de 

março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000210-26.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SUELLEN SEBASTIAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB: MT16873/O 

Endereço: desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 28/04/2020 Hora: 10:15 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000621-69.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB: MT21419/O Endereço: 

desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 26/05/2020 Hora: 11:10 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000651-07.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO FRANCISCO BRASILEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELLY GARCIA DE LIMA OAB - MT20874/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: GABRIELLY GARCIA DE LIMA OAB: MT20874/O Endereço: 

desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 02/06/2020 Hora: 09:20 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000653-74.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA IVANEIDE OLIVEIRA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: RICARDO MARQUES DE ABREU OAB: MT0011683A Endereço: 

desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 02/06/2020 Hora: 09:40 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 104272 Nr: 8316-96.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEÃO E FERREIRA DA SILVA LTDA, NEYDE FERREIRA 

LEÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT, PREFEITO 

MUNICIPAL DE JACIARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLEY PAESANO DA CUNHA 

GRELLMANN - OAB:3.769/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT

 Vistos.

Vistas as partes para manifestarem se desejam produzir provas, bem 

como para declinarem os motivos, sob pena de indeferimento.

Após, caso não haja provas a produzir, remetam-se os autos ao Juiz 

Leigo para confecção de minuta de Sentença.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000292-28.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VERAO MODAS COM ROUPAS FEITAS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO RODRIGUES DE CARVALHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000292-28.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: VERAO MODAS COM ROUPAS 

FEITAS LTDA - EPP EXECUTADO: LUCIANO RODRIGUES DE CARVALHO 

VISTOS, ETC. Defiro o pedido de execução de sentença, nos moldes do 

art. 52 da Lei 9.099/95. Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via 

DJE, a quitar o débito no prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), consignando 

que em caso de pagamento espontâneo no prazo assinalado não incidirá 

multa de 10%, conforme art. 523, § 1º, do CPC. Não havendo procurador 

habilitado, proceda a intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. Não 

pago o débito no prazo de 15 dias, deve a parte exequente trazer aos 

autos valor atualizado do débito, para que seja expedido mandado de 

penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação, no que deverão ser 

constritos tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo, observando-se a impenhorabilidade assegurada no art. 833 
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do CPC. O devedor poderá oferecer embargos à execução no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da data do depósito espontâneo, ficando 

dispensada a lavratura do termo de penhora, os quais deverão se limitar à 

matéria enumerada no art. 52, IX da Lei n.º 9.099/95. Realizada a penhora, 

deverá ser certificado o interesse da parte executada em comparecer à 

audiência para tentativa de conciliação. Sendo o caso, designe-se a 

audiência, conforme orienta o Enunciado n.º 71 do FONAJE. Atente-se 

para conversão da ação para fase de execução de sentença, retificando, 

bem como seja certificado a existência de custas pendentes nos casos de 

condenação nas penas por litigância de má-fé. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000305-95.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ROBSON CUNHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANA MARTINS LEAL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000305-95.2016.8.11.0010. EXEQUENTE: JOAO ROBSON CUNHA 

EXECUTADO: TATIANA MARTINS LEAL Vistos, etc. 1. Passo a análise do 

pedido de penhora de bens que guarnecem a residência da parte 

executada. A impenhorabilidade assegurada pela lei n.º 8.009/90 sobre os 

bens que guarnecem (provém do necessário) a residência do devedor 

não abrange todo e qualquer móvel encontrado, posto que o escopo da lei 

não é ampará-lo de meios legais para se furtar à responsabilização pelos 

seus débitos, mas garantir-lhe, e à sua família, o mínimo necessário a uma 

sobrevivência digna, obstando a privação de utensílios indispensáveis ao 

lar. Sobre o ponto, oportuna a exegese do Enunciado n.º 14 do FONAJE e 

art. 833, inciso II (parte final), do CPC, que excetua da impenhorabilidade, 

dentre aqueles bens móveis que guarnecem a residência do executado, 

“os de elevado valor ou que ultrapassam as necessidades comuns 

correspondentes a um médio padrão de vida”. E sobre quais bens são 

essenciais a habitabilidade e quais são “supérfluos”, entendo que, 

principalmente, aqueles em duplicidade estão sujeitos à penhora, já que 

esta não traria maiores prejuízos à moradia que manteria ao menos um dos 

bens semelhantes com mesma função. Ademais, a princípio, bens de 

acentuado valor e/ou destinados à decoração, lazer, entre outros, também 

podem ser penhorados, a exemplo de obras artísticas, instrumentos 

musicais - salvo se utilizados como meio de subsistência -, bem como 

eletrodomésticos como “smart tv’s” e seus respectivos painéis de parede 

para fixação do televisor, “home theater”, aparelho de som - exceto se 

caracterizarem único meio de entretenimento/comunicação da residência 

–, bicicletas, aparador de grama, etc.. Quanto ao caso específico de 

microcomputadores e aparelhos celulares, contudo, diante de sua 

essencialidade na vida moderna e, em muitos casos, direta ligação com o 

trabalho, estudo, privacidade e intimidade do possuidor, entendo serem 

acobertados pela impenhorabilidade, pelo que INDEFIRO o pleito sobre tais 

bens. 2. Diante do exposto, DEFIRO a tentativa de penhora de bens que 

guarnecem o domicílio da parte executada. 3. Expeça-se o necessário, 

devendo o(a) i. Oficial de Justiça proceder à PENHORA DE BENS, que 

deverá incidir preferencialmente em bens móveis de fácil comercialização, 

observando-se a impenhorabilidade assegurada no art. 833 do CPC, e a 

sua AVALIAÇÃO, lavrando-se o respectivo auto, e, de tais atos, 

intimando, na mesma oportunidade, o executado (art. 829, § 1º, do CPC). 

4. Consigne-se que a penhora deverá recair exclusivamente sobre bens 

de elevado valor ou, que por sua duplicidade (encontrados mais de um da 

mesma espécie na residência) ou função supérflua, ultrapasse a 

necessidade comum correspondente a um médio padrão de vida, 

conforme a prudente avaliação do Oficial de Justiça. 5. Havendo 

interesse, evidente o risco de deterioração e dissipação dos bens 

penhorados, fica autorizada a remoção, nomeando-se a parte exequente 

como depositária fiel, descrevendo-se o estado de uso e conservação. 

Caso contrário, o próprio possuidor será nomeado como depositário, 

independente de qualquer outra formalidade. 6. Após a lavratura do termo 

ou do auto de penhora, deverá ser certificado o interesse da parte 

executada em comparecer à audiência para tentativa de conciliação entre 

as partes. Sendo o caso, designe-se a audiência, conforme determina o 

art. 53, § 1º da Lei 9.099/95 ou autoriza o Enunciado n.º 71 do FONAJE, 

oportunidade em que a parte executada poderá se opor à penhora. 7. Não 

havendo resposta, manifeste-se a parte exequente, em termos de 

prosseguimento, indicando as providências que entender pertinentes. 8. 

Em caso de inércia por prazo superior a 30 (trinta) dias, tornem os autos 

conclusos para extinção. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000345-72.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA PEREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA PINHEIRO OAB - MT10946-O (ADVOGADO(A))

ROBIE BITENCOURT IANHES OAB - MT0005348S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOYANE FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000345-72.2019.8.11.0010. EXEQUENTE: VANESSA PEREIRA DOS 

SANTOS EXECUTADO: SOYANE FERREIRA VISTOS, ETC. Defiro o pedido 

de execução de sentença, nos moldes do art. 52 da Lei 9.099/95. 

Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE, a quitar o débito no 

prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), consignando que em caso de 

pagamento espontâneo no prazo assinalado não incidirá multa de 10%, 

conforme art. 523, § 1º, do CPC. Não havendo procurador habilitado, 

proceda a intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. Não pago o débito 

no prazo de 15 dias, deve a parte exequente trazer aos autos valor 

atualizado do débito, para que seja expedido mandado de penhora, 

remoção, depósito, avaliação e intimação, no que deverão ser constritos 

tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo, observando-se a impenhorabilidade assegurada no art. 833 

do CPC. O devedor poderá oferecer embargos à execução no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da data do depósito espontâneo, ficando 

dispensada a lavratura do termo de penhora, os quais deverão se limitar à 

matéria enumerada no art. 52, IX da Lei n.º 9.099/95. Realizada a penhora, 

deverá ser certificado o interesse da parte executada em comparecer à 

audiência para tentativa de conciliação. Sendo o caso, designe-se a 

audiência, conforme orienta o Enunciado n.º 71 do FONAJE. Atente-se 

para conversão da ação para fase de execução de sentença, retificando, 

bem como seja certificado a existência de custas pendentes nos casos de 

condenação nas penas por litigância de má-fé. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000176-22.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WEDJA GOMES DE LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000176-22.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME EXECUTADO: WEDJA GOMES DE LIMA Vistos. Considerando a 

dificuldade em se satisfazer o crédito ora executado, DEFIRO o pedido de 

suspensão da CNH da parte executada. Manifeste-se o exequente, no 

prazo de 05 (cinco) dias, acerca do prosseguimento do feito. Intime-se a 

executada para, caso queira, manifestar nos autos no mesmo prazo. Às 

providências. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001587-66.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:
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FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIANE DINIZ BARBOSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001587-66.2019.8.11.0010. EXEQUENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME EXECUTADO: JOSIANE DINIZ BARBOSA VISTOS, ETC. Defiro o 

pedido de execução de sentença, nos moldes do art. 52 da Lei 9.099/95. 

Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE, a quitar o débito no 

prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), consignando que em caso de 

pagamento espontâneo no prazo assinalado não incidirá multa de 10%, 

conforme art. 523, § 1º, do CPC. Não havendo procurador habilitado, 

proceda a intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. Não pago o débito 

no prazo de 15 dias, deve a parte exequente trazer aos autos valor 

atualizado do débito, para que seja expedido mandado de penhora, 

remoção, depósito, avaliação e intimação, no que deverão ser constritos 

tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo, observando-se a impenhorabilidade assegurada no art. 833 

do CPC. O devedor poderá oferecer embargos à execução no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da data do depósito espontâneo, ficando 

dispensada a lavratura do termo de penhora, os quais deverão se limitar à 

matéria enumerada no art. 52, IX da Lei n.º 9.099/95. Realizada a penhora, 

deverá ser certificado o interesse da parte executada em comparecer à 

audiência para tentativa de conciliação. Sendo o caso, designe-se a 

audiência, conforme orienta o Enunciado n.º 71 do FONAJE. Atente-se 

para conversão da ação para fase de execução de sentença, retificando, 

bem como seja certificado a existência de custas pendentes nos casos de 

condenação nas penas por litigância de má-fé. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002083-95.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELZO RODRIGUES GARCIA & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO DAMASCENO JACOB (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1002083-95.2019.8.11.0010. EXEQUENTE: ELZO RODRIGUES GARCIA & 

CIA LTDA - ME EXECUTADO: ADRIANO DAMASCENO JACOB VISTOS, 

ETC. Defiro o pedido de execução de sentença, nos moldes do art. 52 da 

Lei 9.099/95. Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE, a 

quitar o débito no prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), consignando que em 

caso de pagamento espontâneo no prazo assinalado não incidirá multa de 

10%, conforme art. 523, § 1º, do CPC. Não havendo procurador habilitado, 

proceda a intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. Não pago o débito 

no prazo de 15 dias, deve a parte exequente trazer aos autos valor 

atualizado do débito, para que seja expedido mandado de penhora, 

remoção, depósito, avaliação e intimação, no que deverão ser constritos 

tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo, observando-se a impenhorabilidade assegurada no art. 833 

do CPC. O devedor poderá oferecer embargos à execução no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da data do depósito espontâneo, ficando 

dispensada a lavratura do termo de penhora, os quais deverão se limitar à 

matéria enumerada no art. 52, IX da Lei n.º 9.099/95. Realizada a penhora, 

deverá ser certificado o interesse da parte executada em comparecer à 

audiência para tentativa de conciliação. Sendo o caso, designe-se a 

audiência, conforme orienta o Enunciado n.º 71 do FONAJE. Atente-se 

para conversão da ação para fase de execução de sentença, retificando, 

bem como seja certificado a existência de custas pendentes nos casos de 

condenação nas penas por litigância de má-fé. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001218-72.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELZO RODRIGUES GARCIA & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAIKELY REGINA MONCAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001218-72.2019.8.11.0010. EXEQUENTE: ELZO RODRIGUES GARCIA & 

CIA LTDA - ME EXECUTADO: MAIKELY REGINA MONCAO VISTOS, ETC. 

Defiro o pedido de execução de sentença, nos moldes do art. 52 da Lei 

9.099/95. Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE, a quitar o 

débito no prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), consignando que em caso 

de pagamento espontâneo no prazo assinalado não incidirá multa de 10%, 

conforme art. 523, § 1º, do CPC. Não havendo procurador habilitado, 

proceda a intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. Não pago o débito 

no prazo de 15 dias, deve a parte exequente trazer aos autos valor 

atualizado do débito, para que seja expedido mandado de penhora, 

remoção, depósito, avaliação e intimação, no que deverão ser constritos 

tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo, observando-se a impenhorabilidade assegurada no art. 833 

do CPC. O devedor poderá oferecer embargos à execução no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da data do depósito espontâneo, ficando 

dispensada a lavratura do termo de penhora, os quais deverão se limitar à 

matéria enumerada no art. 52, IX da Lei n.º 9.099/95. Realizada a penhora, 

deverá ser certificado o interesse da parte executada em comparecer à 

audiência para tentativa de conciliação. Sendo o caso, designe-se a 

audiência, conforme orienta o Enunciado n.º 71 do FONAJE. Atente-se 

para conversão da ação para fase de execução de sentença, retificando, 

bem como seja certificado a existência de custas pendentes nos casos de 

condenação nas penas por litigância de má-fé. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000463-14.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIONOR PEREIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO CARDOSO LEITAO OAB - MT24140/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000463-14.2020.8.11.0010. REQUERENTE: CLAUDIONOR PEREIRA LIMA 

REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos, etc. A requerida busca com o 

presente pedido de reconsideração o afastamento da multa diária fixada 

para o caso de descumprimento da liminar previamente deferida nos 

autos. Em seu pedido, alega que a multa aplicada é exorbitante, 

asseverando que não há indícios de irregularidades da negativação 

realizada. Pois bem, verifico que a requerida não trouxe aos autos nenhum 

documento hábil comprovando que houve um contrato firmado com a 

reclamante, não havendo, sequer, demonstração de que a mesma teve 

conhecimento prévio das condições estipuladas no contrato, mais 

especificamente sobre eventual cobrança de empréstimo. Entendo que a 

multa diária imposta é condizente com os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, com o desiderato especifico de fazer com que a parte 

requerida cumpra com o que lhe foi determinado. Nesse sentido tem-se o 

recente acórdão emanado pelo Tribunal Mato-grossense, senão vejamos: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – CARTÃO DE CRÉDITO 
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SUPOSTAMENTE NÃO CONTRATADO PELO AUTOR - DESCONTOS EM 

FOLHA DE PAGAMENTO - PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE 

DANO DEMONSTRADOS – DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS 

DESCONTOS – MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM 

JUDICIAL – CABÍVEL - VALOR RAZOÁVEL - DECISÃO MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, 

mostra-se prudente manter a decisão agravada que deferiu a tutela de 

urgência, a fim de determinar a suspensão dos descontos realizados, 

máxime se considerada a alegação de desconhecimento do contrato e a 

ausência de comprovação da regularidade da contratação. Mostra-se 

devido o arbitramento de multa para efetividade de ordem judicial, 

mormente se o valor foi fixado de forma razoável.(N.U 

1018329-02.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020). Ante o 

exposto, Indefiro o pedido de reconsideração formulado pela requerida, e 

determino que a Requerida realize, no prazo de 05 dias, a retirada do 

nome da Requerente de todos os cadastros de negativação de crédito, 

desde que relativos aos valores discutidos na presente demanda, sob 

pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais). Tomem-se as demais 

providências de estilo. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000463-14.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIONOR PEREIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO CARDOSO LEITAO OAB - MT24140/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000463-14.2020.8.11.0010. REQUERENTE: CLAUDIONOR PEREIRA LIMA 

REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos, etc. A requerida busca com o 

presente pedido de reconsideração o afastamento da multa diária fixada 

para o caso de descumprimento da liminar previamente deferida nos 

autos. Em seu pedido, alega que a multa aplicada é exorbitante, 

asseverando que não há indícios de irregularidades da negativação 

realizada. Pois bem, verifico que a requerida não trouxe aos autos nenhum 

documento hábil comprovando que houve um contrato firmado com a 

reclamante, não havendo, sequer, demonstração de que a mesma teve 

conhecimento prévio das condições estipuladas no contrato, mais 

especificamente sobre eventual cobrança de empréstimo. Entendo que a 

multa diária imposta é condizente com os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, com o desiderato especifico de fazer com que a parte 

requerida cumpra com o que lhe foi determinado. Nesse sentido tem-se o 

recente acórdão emanado pelo Tribunal Mato-grossense, senão vejamos: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – CARTÃO DE CRÉDITO 

SUPOSTAMENTE NÃO CONTRATADO PELO AUTOR - DESCONTOS EM 

FOLHA DE PAGAMENTO - PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE 

DANO DEMONSTRADOS – DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS 

DESCONTOS – MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM 

JUDICIAL – CABÍVEL - VALOR RAZOÁVEL - DECISÃO MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, 

mostra-se prudente manter a decisão agravada que deferiu a tutela de 

urgência, a fim de determinar a suspensão dos descontos realizados, 

máxime se considerada a alegação de desconhecimento do contrato e a 

ausência de comprovação da regularidade da contratação. Mostra-se 

devido o arbitramento de multa para efetividade de ordem judicial, 

mormente se o valor foi fixado de forma razoável.(N.U 

1018329-02.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020). Ante o 

exposto, Indefiro o pedido de reconsideração formulado pela requerida, e 

determino que a Requerida realize, no prazo de 05 dias, a retirada do 

nome da Requerente de todos os cadastros de negativação de crédito, 

desde que relativos aos valores discutidos na presente demanda, sob 

pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais). Tomem-se as demais 

providências de estilo. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002084-80.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELZO RODRIGUES GARCIA & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMILIN LARISSA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1002084-80.2019.8.11.0010. EXEQUENTE: ELZO RODRIGUES GARCIA & 

CIA LTDA - ME EXECUTADO: EMILIN LARISSA DA SILVA VISTOS, ETC. 

Defiro o pedido de execução de sentença, nos moldes do art. 52 da Lei 

9.099/95. Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE, a quitar o 

débito no prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), consignando que em caso 

de pagamento espontâneo no prazo assinalado não incidirá multa de 10%, 

conforme art. 523, § 1º, do CPC. Não havendo procurador habilitado, 

proceda a intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. Não pago o débito 

no prazo de 15 dias, deve a parte exequente trazer aos autos valor 

atualizado do débito, para que seja expedido mandado de penhora, 

remoção, depósito, avaliação e intimação, no que deverão ser constritos 

tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo, observando-se a impenhorabilidade assegurada no art. 833 

do CPC. O devedor poderá oferecer embargos à execução no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da data do depósito espontâneo, ficando 

dispensada a lavratura do termo de penhora, os quais deverão se limitar à 

matéria enumerada no art. 52, IX da Lei n.º 9.099/95. Realizada a penhora, 

deverá ser certificado o interesse da parte executada em comparecer à 

audiência para tentativa de conciliação. Sendo o caso, designe-se a 

audiência, conforme orienta o Enunciado n.º 71 do FONAJE. Atente-se 

para conversão da ação para fase de execução de sentença, retificando, 

bem como seja certificado a existência de custas pendentes nos casos de 

condenação nas penas por litigância de má-fé. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002081-28.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELZO RODRIGUES GARCIA & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDILAINE DE SOUZA MARTINS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1002081-28.2019.8.11.0010. EXEQUENTE: ELZO RODRIGUES GARCIA & 

CIA LTDA - ME EXECUTADO: EDILAINE DE SOUZA MARTINS VISTOS, ETC. 

Defiro o pedido de execução de sentença, nos moldes do art. 52 da Lei 

9.099/95. Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE, a quitar o 

débito no prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), consignando que em caso 

de pagamento espontâneo no prazo assinalado não incidirá multa de 10%, 

conforme art. 523, § 1º, do CPC. Não havendo procurador habilitado, 

proceda a intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. Não pago o débito 

no prazo de 15 dias, deve a parte exequente trazer aos autos valor 

atualizado do débito, para que seja expedido mandado de penhora, 

remoção, depósito, avaliação e intimação, no que deverão ser constritos 

tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo, observando-se a impenhorabilidade assegurada no art. 833 

do CPC. O devedor poderá oferecer embargos à execução no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da data do depósito espontâneo, ficando 
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dispensada a lavratura do termo de penhora, os quais deverão se limitar à 

matéria enumerada no art. 52, IX da Lei n.º 9.099/95. Realizada a penhora, 

deverá ser certificado o interesse da parte executada em comparecer à 

audiência para tentativa de conciliação. Sendo o caso, designe-se a 

audiência, conforme orienta o Enunciado n.º 71 do FONAJE. Atente-se 

para conversão da ação para fase de execução de sentença, retificando, 

bem como seja certificado a existência de custas pendentes nos casos de 

condenação nas penas por litigância de má-fé. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000922-50.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FAUSTO RODRIGUES MALHEIROS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO ITAMARATI S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO HENRIQUE LUIZON OAB - SP0160903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000922-50.2019.8.11.0010. EXEQUENTE: FAUSTO RODRIGUES 

MALHEIROS EXECUTADO: EXPRESSO ITAMARATI S.A. VISTOS, ETC. 

Defiro o pedido de execução de sentença, nos moldes do art. 52 da Lei 

9.099/95. Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE, a quitar o 

débito no prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), consignando que em caso 

de pagamento espontâneo no prazo assinalado não incidirá multa de 10%, 

conforme art. 523, § 1º, do CPC. Não havendo procurador habilitado, 

proceda a intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. Não pago o débito 

no prazo de 15 dias, deve a parte exequente trazer aos autos valor 

atualizado do débito, para que seja expedido mandado de penhora, 

remoção, depósito, avaliação e intimação, no que deverão ser constritos 

tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo, observando-se a impenhorabilidade assegurada no art. 833 

do CPC. O devedor poderá oferecer embargos à execução no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da data do depósito espontâneo, ficando 

dispensada a lavratura do termo de penhora, os quais deverão se limitar à 

matéria enumerada no art. 52, IX da Lei n.º 9.099/95. Realizada a penhora, 

deverá ser certificado o interesse da parte executada em comparecer à 

audiência para tentativa de conciliação. Sendo o caso, designe-se a 

audiência, conforme orienta o Enunciado n.º 71 do FONAJE. Atente-se 

para conversão da ação para fase de execução de sentença, retificando, 

bem como seja certificado a existência de custas pendentes nos casos de 

condenação nas penas por litigância de má-fé. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001082-75.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR SANTOS MASSON (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVELIN DAYANE PEDROSO BELIZARIO OAB - MT20309/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001082-75.2019.8.11.0010. EXEQUENTE: IGOR SANTOS MASSON 

EXECUTADO: IUNI EDUCACIONAL S/A. VISTOS, ETC. Defiro o pedido de 

execução de sentença, nos moldes do art. 52 da Lei 9.099/95. Intime-se o 

devedor, por meio de seu Patrono, via DJE, a quitar o débito no prazo de 

15 dias (art. 523 do CPC), consignando que em caso de pagamento 

espontâneo no prazo assinalado não incidirá multa de 10%, conforme art. 

523, § 1º, do CPC. Não havendo procurador habilitado, proceda a 

intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. Não pago o débito no prazo de 

15 dias, deve a parte exequente trazer aos autos valor atualizado do 

débito, para que seja expedido mandado de penhora, remoção, depósito, 

avaliação e intimação, no que deverão ser constritos tantos bens quantos 

bastem para a completa garantia do crédito exequendo, observando-se a 

impenhorabilidade assegurada no art. 833 do CPC. O devedor poderá 

oferecer embargos à execução no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

data do depósito espontâneo, ficando dispensada a lavratura do termo de 

penhora, os quais deverão se limitar à matéria enumerada no art. 52, IX da 

Lei n.º 9.099/95. Realizada a penhora, deverá ser certificado o interesse 

da parte executada em comparecer à audiência para tentativa de 

conciliação. Sendo o caso, designe-se a audiência, conforme orienta o 

Enunciado n.º 71 do FONAJE. Atente-se para conversão da ação para 

fase de execução de sentença, retificando, bem como seja certificado a 

existência de custas pendentes nos casos de condenação nas penas por 

litigância de má-fé. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. EDNEI FERREIRA 

DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002208-63.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILIANI DIAS ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1002208-63.2019.8.11.0010. EXEQUENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME EXECUTADO: MILIANI DIAS ALMEIDA VISTOS, ETC. Defiro o 

pedido de execução de sentença, nos moldes do art. 52 da Lei 9.099/95. 

Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE, a quitar o débito no 

prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), consignando que em caso de 

pagamento espontâneo no prazo assinalado não incidirá multa de 10%, 

conforme art. 523, § 1º, do CPC. Não havendo procurador habilitado, 

proceda a intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. Não pago o débito 

no prazo de 15 dias, deve a parte exequente trazer aos autos valor 

atualizado do débito, para que seja expedido mandado de penhora, 

remoção, depósito, avaliação e intimação, no que deverão ser constritos 

tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo, observando-se a impenhorabilidade assegurada no art. 833 

do CPC. O devedor poderá oferecer embargos à execução no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da data do depósito espontâneo, ficando 

dispensada a lavratura do termo de penhora, os quais deverão se limitar à 

matéria enumerada no art. 52, IX da Lei n.º 9.099/95. Realizada a penhora, 

deverá ser certificado o interesse da parte executada em comparecer à 

audiência para tentativa de conciliação. Sendo o caso, designe-se a 

audiência, conforme orienta o Enunciado n.º 71 do FONAJE. Atente-se 

para conversão da ação para fase de execução de sentença, retificando, 

bem como seja certificado a existência de custas pendentes nos casos de 

condenação nas penas por litigância de má-fé. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001894-20.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VERAO MODAS COM ROUPAS FEITAS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA ALVES FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001894-20.2019.8.11.0010. EXEQUENTE: VERAO MODAS COM ROUPAS 

FEITAS LTDA - EPP EXECUTADO: MARCIA ALVES FERREIRA VISTOS, 

ETC. Defiro o pedido de execução de sentença, nos moldes do art. 52 da 

Lei 9.099/95. Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE, a 

quitar o débito no prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), consignando que em 
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caso de pagamento espontâneo no prazo assinalado não incidirá multa de 

10%, conforme art. 523, § 1º, do CPC. Não havendo procurador habilitado, 

proceda a intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. Não pago o débito 

no prazo de 15 dias, deve a parte exequente trazer aos autos valor 

atualizado do débito, para que seja expedido mandado de penhora, 

remoção, depósito, avaliação e intimação, no que deverão ser constritos 

tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo, observando-se a impenhorabilidade assegurada no art. 833 

do CPC. O devedor poderá oferecer embargos à execução no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da data do depósito espontâneo, ficando 

dispensada a lavratura do termo de penhora, os quais deverão se limitar à 

matéria enumerada no art. 52, IX da Lei n.º 9.099/95. Realizada a penhora, 

deverá ser certificado o interesse da parte executada em comparecer à 

audiência para tentativa de conciliação. Sendo o caso, designe-se a 

audiência, conforme orienta o Enunciado n.º 71 do FONAJE. Atente-se 

para conversão da ação para fase de execução de sentença, retificando, 

bem como seja certificado a existência de custas pendentes nos casos de 

condenação nas penas por litigância de má-fé. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002980-26.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR GABRIEL DE OLIVEIRA LINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - MT16495-B (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1002980-26.2019.8.11.0010. REQUERENTE: IGOR GABRIEL DE OLIVEIRA 

LINS REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. Recebo o recurso no 

efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. Assim, 

havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado após o decurso 

do respectivo prazo legal, remetam-se os autos à egrégia Turma Recursal 

para apreciação do recurso interposto. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001636-10.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE NAIARA DE SOUZA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001636-10.2019.8.11.0010. REQUERENTE: ALINE NAIARA DE SOUZA 

ALVES REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Recebo o 

recurso no efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 

9.099/95. Ante a afirmação da parte RECORRENTE de ser desprovida de 

recurso financeiro, concedo-lhe os benefícios da assistência judiciária 

gratuita. Assim, havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado 

após o decurso do respectivo prazo legal, remetam-se os autos à egrégia 

Turma Recursal para apreciação do recurso interposto. Cumpra-se. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001820-63.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENETE LEMES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICA BORGES DE ANDRADE OAB - MT25607/O (ADVOGADO(A))

DAYANNE DEYSE DE SOUZA OAB - MT24859/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAOLA BASEGGIO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALDELICY MARIA MONTEIRO OAB - MT24283/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001820-63.2019.8.11.0010. REQUERENTE: ROSENETE LEMES DE 

ALMEIDA REQUERIDO: ANA PAOLA BASEGGIO Vistos etc. Recebo o 

recurso no efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 

9.099/95. Ante a afirmação da parte RECORRENTE de ser desprovida de 

recurso financeiro, concedo-lhe os benefícios da assistência judiciária 

gratuita. Assim, havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado 

após o decurso do respectivo prazo legal, remetam-se os autos à egrégia 

Turma Recursal para apreciação do recurso interposto. Cumpra-se. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000643-30.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA GUTIERREZ DE OLIVEIRA RODRIGUES DALEFFE 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS OAB - MT23615/O (ADVOGADO(A))

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000643-30.2020.8.11.0010. REQUERENTE: ANA CLAUDIA GUTIERREZ DE 

OLIVEIRA RODRIGUES DALEFFE REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. I. Dispõe o artigo 300 do Código 

de Processo Civil que a tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia (§ 2º), mas não será 

concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão (§ 3º). No caso dos autos e após análise dos documentos 

anexados com a inicial observo que se encontram presentes os requisitos 

que ensejam a concessão da tutela de urgência perquirida, senão 

vejamos: A probabilidade do direito deve ser analisada levando-se em 

conta a inversão do ônus da prova operada em prol do consumidor, em 

especial no presente caso, no qual a Requerente alega ser vítima de 

cobranças abusivas originadas de um ato unilateral da Requerida, de 

modo que exigir-lhe a produção probatória da ilicitude do lançamento 

prejudicaria em demasia a demonstração de seu direito, sendo certo que a 

Requerida pode muito mais facilmente produzir tal prova, de modo que a 

concessão da medida ora pleiteada se impõe. Observa-se que a 

Requerente por meio dos protocolos nº 631009899, nº 

2020.02/00002747654 e nº 010.267.15020-02, buscou solucionar o 

problema junto a empresa requerida, ao órgão do Procon e agência 

reguladora de energia elétrica - Aneel, porém sem êxito. O perigo da 

demora também é evidente, pois, no caso, a Requerente está sendo 

cobrada por quantias que alega serem indevidas, situação que lhe enseja 

o risco de ter o fornecimento de energia elétrica em sua residência 

suspenso caso não pague as referidas quantias, bem como o de ser 

inserida no cadastro de maus pagadores (SPC/SERASA). Isto posto, 

DEFIRO a tutela de urgência pleiteada pela parte requerente com 

fundamento no artigo 300 do CPC e, em consequência, determino que a 

Requerida suspenda a cobrança dos valores objetos da presente 

demanda, devendo se abster de negativar o nome da Requerente ou de 

realizar o corte de energia elétrica na UC 6/123078-8, desde que tais atos 

sejam decorrentes dos valores ora discutidos, sob pena de multa diária de 

R$ 200,00 (duzentos reais) em caso de descumprimento. II - Considerando 
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a verossimilhança da alegação feita pela requerente e sua 

hipossuficiência, DECLARO em seu favor invertido o ônus da prova neste 

feito, o que faço com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII da Lei 

Consumerista. 3. Sem prejuízo das providências supra, CITE-SE a parte 

Requerida para os atos desta ação e, INTIME-A da presente decisão, a fim 

de que cumpra o determinado e compareça à audiência de conciliação a 

ser designada pela Secretaria, consignando que poderá ser assistida por 

advogado e deverá, sendo o caso, oferecer defesa escrita no prazo legal, 

sob pena de presumir-se verdadeiros os fatos articulados na petição 

inicial. IV - INTIME-SE a parte reclamante da presente decisão e para a 

audiência de conciliação a ser designada, consignando que o não 

comparecimento pessoal à audiência, implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com 

condenação nas custas processuais. V - Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000527-29.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINO FERREIRA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLADYS ELISABETH SILVEIRA ARAUJO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GLADYS ELISABETH SILVEIRA ARAUJO OAB - MT23972/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000527-29.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: NATALINO FERREIRA - ME 

EXECUTADO: GLADYS ELISABETH SILVEIRA ARAUJO VISTOS, ETC. 

Defiro o pedido de execução de sentença, nos moldes do art. 52 da Lei 

9.099/95. Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE, a quitar o 

débito no prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), consignando que em caso 

de pagamento espontâneo no prazo assinalado não incidirá multa de 10%, 

conforme art. 523, § 1º, do CPC. Não havendo procurador habilitado, 

proceda a intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. Não pago o débito 

no prazo de 15 dias, atualize-se incluindo a multa e tornem os autos 

imediatamente conclusos para bloqueio on line. O devedor poderá 

oferecer embargos à execução no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

data do depósito espontâneo, ficando dispensada a lavratura do termo de 

penhora, os quais deverão se limitar à matéria enumerada no art. 52, IX da 

Lei n.º 9.099/95. Atente-se para conversão da ação para fase de 

execução de sentença, retificando, bem como seja certificado a existência 

de custas pendentes nos casos de condenação nas penas por litigância 

de má-fé. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. EDNEI FERREIRA DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002492-71.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELIFAS LEVI PAIXAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1002492-71.2019.8.11.0010. REQUERENTE: ELIFAS LEVI PAIXAO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos etc. Recebo o recurso no 

efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. Ante a 

afirmação da parte RECORRENTE de ser desprovida de recurso 

financeiro, concedo-lhe os benefícios da assistência judiciária gratuita. 

Assim, havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado após o 

decurso do respectivo prazo legal, remetam-se os autos à egrégia Turma 

Recursal para apreciação do recurso interposto. Cumpra-se. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001302-73.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELZO RODRIGUES GARCIA & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOYCE ADRIELLY MONTEIRO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001302-73.2019.8.11.0010. EXEQUENTE: ELZO RODRIGUES GARCIA & 

CIA LTDA - ME EXECUTADO: JOYCE ADRIELLY MONTEIRO DOS SANTOS 

VISTOS, ETC. Defiro o pedido de execução de sentença, nos moldes do 

art. 52 da Lei 9.099/95. Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via 

DJE, a quitar o débito no prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), consignando 

que em caso de pagamento espontâneo no prazo assinalado não incidirá 

multa de 10%, conforme art. 523, § 1º, do CPC. Não havendo procurador 

habilitado, proceda a intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. Não 

pago o débito no prazo de 15 dias, deve a parte exequente trazer aos 

autos valor atualizado do débito, para que seja expedido mandado de 

penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação, no que deverão ser 

constritos tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo, observando-se a impenhorabilidade assegurada no art. 833 

do CPC. O devedor poderá oferecer embargos à execução no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da data do depósito espontâneo, ficando 

dispensada a lavratura do termo de penhora, os quais deverão se limitar à 

matéria enumerada no art. 52, IX da Lei n.º 9.099/95. Realizada a penhora, 

deverá ser certificado o interesse da parte executada em comparecer à 

audiência para tentativa de conciliação. Sendo o caso, designe-se a 

audiência, conforme orienta o Enunciado n.º 71 do FONAJE. Atente-se 

para conversão da ação para fase de execução de sentença, retificando, 

bem como seja certificado a existência de custas pendentes nos casos de 

condenação nas penas por litigância de má-fé. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002107-26.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELZO RODRIGUES GARCIA & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERENICE GONCALVES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1002107-26.2019.8.11.0010. EXEQUENTE: ELZO RODRIGUES GARCIA & 

CIA LTDA - ME EXECUTADO: BERENICE GONCALVES DA SILVA VISTOS, 

ETC. Defiro o pedido de execução de sentença, nos moldes do art. 52 da 

Lei 9.099/95. Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE, a 

quitar o débito no prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), consignando que em 

caso de pagamento espontâneo no prazo assinalado não incidirá multa de 

10%, conforme art. 523, § 1º, do CPC. Não havendo procurador habilitado, 

proceda a intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. Não pago o débito 

no prazo de 15 dias, deve a parte exequente trazer aos autos valor 

atualizado do débito, para que seja expedido mandado de penhora, 

remoção, depósito, avaliação e intimação, no que deverão ser constritos 

tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo, observando-se a impenhorabilidade assegurada no art. 833 

do CPC. O devedor poderá oferecer embargos à execução no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da data do depósito espontâneo, ficando 

dispensada a lavratura do termo de penhora, os quais deverão se limitar à 

matéria enumerada no art. 52, IX da Lei n.º 9.099/95. Realizada a penhora, 

deverá ser certificado o interesse da parte executada em comparecer à 
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audiência para tentativa de conciliação. Sendo o caso, designe-se a 

audiência, conforme orienta o Enunciado n.º 71 do FONAJE. Atente-se 

para conversão da ação para fase de execução de sentença, retificando, 

bem como seja certificado a existência de custas pendentes nos casos de 

condenação nas penas por litigância de má-fé. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001829-25.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIVALDO MATOS DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001829-25.2019.8.11.0010. EXEQUENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME EXECUTADO: MARIVALDO MATOS DOS SANTOS VISTOS, 

ETC. Defiro o pedido de execução de sentença, nos moldes do art. 52 da 

Lei 9.099/95. Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE, a 

quitar o débito no prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), consignando que em 

caso de pagamento espontâneo no prazo assinalado não incidirá multa de 

10%, conforme art. 523, § 1º, do CPC. Não havendo procurador habilitado, 

proceda a intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. Não pago o débito 

no prazo de 15 dias, atualize-se incluindo a multa e tornem os autos 

imediatamente conclusos para bloqueio on line. O devedor poderá 

oferecer embargos à execução no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

data do depósito espontâneo, ficando dispensada a lavratura do termo de 

penhora, os quais deverão se limitar à matéria enumerada no art. 52, IX da 

Lei n.º 9.099/95. Atente-se para conversão da ação para fase de 

execução de sentença, retificando, bem como seja certificado a existência 

de custas pendentes nos casos de condenação nas penas por litigância 

de má-fé. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. EDNEI FERREIRA DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000287-69.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JACIARA CALCADOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLADYS ELISABETH SILVEIRA ARAUJO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GLADYS ELISABETH SILVEIRA ARAUJO OAB - MT23972/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000287-69.2019.8.11.0010. EXEQUENTE: JACIARA CALCADOS LTDA - 

EPP EXECUTADO: GLADYS ELISABETH SILVEIRA ARAUJO VISTOS, ETC. 

Defiro o pedido de execução de sentença, nos moldes do art. 52 da Lei 

9.099/95. Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE, a quitar o 

débito no prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), consignando que em caso 

de pagamento espontâneo no prazo assinalado não incidirá multa de 10%, 

conforme art. 523, § 1º, do CPC. Não havendo procurador habilitado, 

proceda a intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. Não pago o débito 

no prazo de 15 dias, atualize-se incluindo a multa e tornem os autos 

imediatamente conclusos para bloqueio on line. O devedor poderá 

oferecer embargos à execução no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

data do depósito espontâneo, ficando dispensada a lavratura do termo de 

penhora, os quais deverão se limitar à matéria enumerada no art. 52, IX da 

Lei n.º 9.099/95. Atente-se para conversão da ação para fase de 

execução de sentença, retificando, bem como seja certificado a existência 

de custas pendentes nos casos de condenação nas penas por litigância 

de má-fé. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. EDNEI FERREIRA DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000642-45.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIEL RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT21363-0-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000642-45.2020.8.11.0010. REQUERENTE: JOSIEL RODRIGUES DA 

SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. I. Dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil 

que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia (§ 2º), mas não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (§ 3º). 

No caso dos autos e após análise dos documentos anexados com a inicial 

observo que se encontram presentes os requisitos que ensejam a 

concessão da tutela de urgência perquirida, senão vejamos: A 

probabilidade do direito deve ser analisada levando-se em conta a 

inversão do ônus da prova operada em prol do consumidor, em especial 

no presente caso, no qual o Requerente alega ser vítima de cobranças 

abusivas originadas de um ato unilateral da Requerida, de modo que 

exigir-lhe a produção probatória da ilicitude do lançamento prejudicaria em 

demasia a demonstração de seu direito, sendo certo que o Requerido 

pode muito mais facilmente produzir tal prova, de modo que a concessão 

da medida ora pleiteada se impõe. Oportuno mencionar que o requerente 

procurou obter informações a respeito do aumento de consumo e 

consequentemente o aumento no valor da energia, sendo informado pela 

requerida que havia sido constatado desvio no relógio da Unidade 

consumidora do mesmo. Portanto, em análise previa do Termo de Inspeção 

juntado aos autos, nota-se que o requerente não possui muitos 

eletrodomésticos em sua residência, os quais constam descritos no 

respectivo termo. O requerente insurge, ainda, quanto à substituição do 

medidor em sua residência, alegando que as futuras faturas não venham 

desproporcionais. Contudo, por ora, entendo ser inviável tal medida, ao 

menos nesse momento, razão pela qual deixo de examinar o pedido e 

concluir qualquer solução, até porque se revela pertinente a juntada de 

informações pela parte requerida. No que tange o perigo da demora é 

evidente, pois, nesse sentido, o Requerente está sendo cobrada por 

quantias que alega serem indevidas, situação que lhe enseja o risco de ter 

o fornecimento de energia elétrica em sua residência suspenso caso não 

pague as referidas quantias, bem como o de ser inserida no cadastro de 

maus pagadores (SPC/SERASA). Isto posto, DEFIRO a tutela de urgência 

pleiteada pela parte requerente com fundamento no artigo 300 do CPC e, 

em consequência, determino que a Requerida suspenda a cobrança dos 

valores objetos da presente demanda, devendo retirar o nome do 

requerente de todos os órgãos de restrição ao crédito e se abster de 

realizar o corte de energia elétrica na UC 6/2513349-7, desde que tais 

atos sejam decorrentes dos valores ora discutidos, sob pena de multa 

diária de R$ 200,00 (duzentos reais) em caso de descumprimento. II - 

Considerando a verossimilhança da alegação feita pela requerente e sua 

hipossuficiência, DECLARO em seu favor invertido o ônus da prova neste 

feito, o que faço com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII da Lei 

Consumerista. 3. Sem prejuízo das providências supra, CITE-SE a parte 

Requerida para os atos desta ação e, INTIME-A da presente decisão, a fim 

de que cumpra o determinado e compareça à audiência de conciliação a 

ser designada pela Secretaria, consignando que poderá ser assistida por 

advogado e deverá, sendo o caso, oferecer defesa escrita no prazo legal, 

sob pena de presumir-se verdadeiros os fatos articulados na petição 

inicial. IV - INTIME-SE a parte reclamante da presente decisão e para a 

audiência de conciliação a ser designada, consignando que o não 

comparecimento pessoal à audiência, implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com 
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condenação nas custas processuais. V - Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000653-74.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA IVANEIDE OLIVEIRA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000653-74.2020.8.11.0010. REQUERENTE: FRANCISCA IVANEIDE 

OLIVEIRA ALVES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. I. Dispõe o artigo 300 do Código 

de Processo Civil que a tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia (§ 2º), mas não será 

concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão (§ 3º). No caso dos autos e após análise dos documentos 

anexados com a inicial observo que se encontram presentes os requisitos 

que ensejam a concessão da tutela de urgência perquirida, senão 

vejamos: A probabilidade do direito está revelada através dos 

comprovantes de que a situação da Requerente perante a Requerida está, 

a princípio, regular, razão pela qual entendo presente verossimilhança do 

direito pleiteado, qual seja o de não ter o fornecimento do serviço 

interrompido, além de que a prova da legitimidade da cobrança pode muito 

mais facilmente ser produzida pela parte requerida, motivos pelos quais a 

concessão da medida pleiteada se impõe. O perigo da demora também é 

evidente, pois, no caso a Requerente encontra-se desprovida do 

fornecimento de energia elétrica e possui um estabelecimento comercial no 

ramo alimentício (lanches), fato que inerentemente já traz um notório 

prejuízo, o qual se torna especialmente mais grave no presente caso uma 

vez que trata-se de um comércio que contém alimentos perecíveis. Isto 

posto, DEFIRO a tutela de urgência pleiteada pela parte requerente com 

fundamento no artigo 300 do CPC e, em consequência, determino que a 

Requerida restabeleça, no prazo de 12 horas, o fornecimento de energia 

elétrica na UNIDADE CONSUMIDORA N. 6/118677-4 e realize, no prazo de 

05 dias, a retirada do nome da Requerente do protesto junto ao Cartório de 

Protesto de Títulos, desde que o corte tenha sido efetuado com base nos 

débitos discutidos na presente demanda, sob pena de multa diária de R$ 

500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento. II - Considerando a 

verossimilhança da alegação feita pela requerente e sua hipossuficiência, 

DECLARO em seu favor invertido o ônus da prova neste feito, o que faço 

com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII da Lei Consumerista. 3. Sem 

prejuízo das providências supra, CITE-SE a parte Requerida para os atos 

desta ação e, INTIME-A da presente decisão, a fim de que cumpra o 

determinado e compareça à audiência de conciliação a ser designada pela 

Secretaria, consignando que poderá ser assistida por advogado e deverá, 

sendo o caso, oferecer defesa escrita no prazo legal, sob pena de 

presumir-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. IV - 

INTIME-SE a parte reclamante da presente decisão e para a audiência de 

conciliação a ser designada, consignando que o não comparecimento 

pessoal à audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas 

custas processuais. V - Expeça-se o necessário. Cumpra-se com 

urgência. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001633-55.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EUFROSINA PEREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE MARCOS ROQUE DE FARIA OAB - MT0017293A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UESTER FANNY BUENO (EXECUTADO)

ELIEL TORRES DE ARAUJO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001633-55.2019.8.11.0010. EXEQUENTE: EUFROSINA PEREIRA DA 

SILVA EXECUTADO: UESTER FANNY BUENO, ELIEL TORRES DE ARAUJO 

Vistos. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 

9.099/95. Decido. Verifica-se que todas as tentativas de realizar a citação 

da parte Requerida restaram infrutíferas, de modo que, considerando a 

celeridade inerente ao rito sumaríssimo, torna-se forçosa a extinção do 

feito sem julgamento do mérito. De fato não se mostra possível o 

deferimento do pedido de citação via edital, pois, nos termos do artigo 18, 

§2º da Lei 9.099/95, inviável esta modalidade de citação perante os 

Juizados Especiais. Nesse sentido: IMPOSSIBILIDADE DE TAL 

MODALIDADE DE CITAÇÃO NO MICROSSISTEMA DOS 

JUIZADOSESPECIAIS. INTELIGÊNCIA DO ART. 18 , § 2º , DA LEI 9.099 /95. 

RECURSO DESPROVIDO. 1- Não dispondo a parte exequente do endereço 

da executada, correta é a extinção do processo sem resolução do mérito, 

frente à impossibilidade de citação editalícia (Lei 9.099/95, art. 18 , § 2º ), 

configurando-se situação inadmissível no procedimento do juizado 

especial (art. 51, II, da lei citada). 2- Extrai-se, ainda, da doutrina: "Visando 

à manutenção da simplicidade das formas, à economia do processo e à 

celeridade na prestação da tutela jurisdicional do Estado, a citação por 

edital foi excluída dos Juizados Especiais (art. 18, § 2º). (...) Foi 

justamente pela complexidade do trâmite da citação editalícia que essa 

forma de comunicação foi acertadamente banida do procedimento 

sumaríssimo, restando ao interessado, nessa situação, pleitear pelas vias 

comuns, jamais através dos JuizadosEspeciais, cujos princípios 

orientadores não se coadunam com este modelo. Esse dispositivo, em 

princípio, tem aplicação para qualquer tipo de processo que tramite nos 

Juizados Especiais, ou seja, processo de conhecimento, cautelar e 

execução. (...)". SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 , DA LEI 9.099 /95. (TJ-SC - 

Recurso Inominado RI 03082250320168240075 DJE. 13/03/2018) Assim, 

resta patente a impossibilidade de prosseguimento do presente feito 

perante este Juizado Especial. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o feito, 

sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 51, inciso II da Lei Federal 

9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Com o trânsito em julgado, 

dê-se baixa em eventuais gravames e arquivem-se. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002247-94.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEYSI CAROLINE PIRES LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1002247-94.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME EXECUTADO: DEYSI CAROLINE PIRES LIMA Vistos. Dispensado 

o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Trata-se de 

ação proposta por FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME, em face de 

DEYSI CAROLINE PIRES LIMA, a qual encontra-se em fase de cumprimento 

de sentença. Analisando detidamente os autos, verifico que não houve 

sucesso nas tentativas de penhoras. Não se encontrou bens 

penhoráveis, nem há qualquer perspectiva positiva a respeito. Bem se vê, 

portanto, que se torna impossível a continuidade do presente feito, já que 

a inexistem bens da parte executada. Ademais, não há indícios de que a 

realização de outras diligências se mostrarão frutíferas, isto porque o 

Executado se revelou pessoa sem posses, sejam na forma de depósitos 

bancários, veículos ou imóveis, sendo que não há sequer elementos 

mínimos nos autos que indiquem a perspectiva de mudança em tal 

condição. Assim, diante a inexistência de bens passíveis de penhora, 

tenho que não haverá outro caminho que não seja a extinção da presente 
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execução. DISPOSITIVO Ante o exposto, com fulcro no § 4º, art. 53, da Lei 

9.099/95 c/c art. 925, do CPC, julgo extinta a execução pela inexistência 

de bens penhoráveis. Defiro, desde já, a expedição de certidão de dívida 

para que, querendo, a parte credora possa buscar futura execução caso 

venha a ter conhecimento da existência de bens penhoráveis, ou se de 

seu interesse, proceder a negativação do devedor, sob a 

responsabilidade do exequente, nos termos do Enunciado 76 do FONAJE. 

Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000919-95.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL RODRIGUES DE SOUZA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000919-95.2019.8.11.0010. REQUERENTE: MANOEL RODRIGUES DE 

SOUZA FILHO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Considerando que a parte 

Exequente concorda com os valores depositados pela parte Executada, 

JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO com fulcro no que dispõem os arts. 924, 

inc. II, e art. 925, ambos do CPC, autorizando que a parte postulante 

proceda ao levantamento dos valores vinculados aos autos mediante a 

expedição do competente Alvará Judicial, a ser expedido em nome do 

beneficiário ou de seu advogado, desde que este tenha procuração 

especial para tanto. Dê-se baixa em eventuais gravames e penhoras 

realizadas nos autos. Atente-se para adequada autuação e distribuição na 

fase de cumprimento de julgado. Sentença publicada e registrada pelo 

sistema eletrônico PJE 2.0. Intimem-se. Transitada em julgado, arquive-se 

com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001554-13.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GISIA LIMA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001554-13.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME EXECUTADO: GISIA LIMA DOS SANTOS Vistos. Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Trata-se de 

ação proposta por FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME, em face de 

GISIA LIMA DOS SANTOS, a qual encontra-se em fase de cumprimento de 

sentença. Analisando detidamente os autos, verifico que não houve 

sucesso nas tentativas de penhoras. Não se encontrou bens 

penhoráveis, nem há qualquer perspectiva positiva a respeito. Bem se vê, 

portanto, que se torna impossível a continuidade do presente feito, já que 

a inexistem bens da parte executada. Ademais, não há indícios de que a 

realização de outras diligências se mostrarão frutíferas, isto porque o 

Executado se revelou pessoa sem posses, sejam na forma de depósitos 

bancários, veículos ou imóveis, sendo que não há sequer elementos 

mínimos nos autos que indiquem a perspectiva de mudança em tal 

condição. Assim, diante a inexistência de bens passíveis de penhora, 

tenho que não haverá outro caminho que não seja a extinção da presente 

execução. DISPOSITIVO Ante o exposto, com fulcro no § 4º, art. 53, da Lei 

9.099/95 c/c art. 925, do CPC, julgo extinta a execução pela inexistência 

de bens penhoráveis. Defiro, desde já, a expedição de certidão de dívida 

para que, querendo, a parte credora possa buscar futura execução caso 

venha a ter conhecimento da existência de bens penhoráveis, ou se de 

seu interesse, proceder a negativação do devedor, sob a 

responsabilidade do exequente, nos termos do Enunciado 76 do FONAJE. 

Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000472-10.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLARIS MARIOTTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO CAVALARI OLINO OAB - MT19345/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000472-10.2019.8.11.0010. EXEQUENTE: FLARIS MARIOTTI EXECUTADO: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

apresentou impugnação à execução de sentença que lhe move FLARIS 

MARIOTTI, ambos qualificados nos autos, pelos quais, em síntese, alega 

que a multa cominatória executada em seu desfavor é inexigível ante a 

ausência de prévia intimação pessoal para cumprimento da respectiva 

obrigação de fazer (inteligência da Súmula n.º 410 do e. STJ), além de 

desproporcional e excessiva, configurando enriquecimento injustificado do 

credor. Por sua vez, a parte impugnada se manifestou conforme 

certificado nos autos – id. 28826424, oportunidade em que pugnou pela 

imposição de nova multa cominatória, requerendo, ainda, o levantamento 

da quantia penhorada nos autos. Relatório minucioso dispensado com 

fulcro no art. 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. Preliminarmente, 

razoável salientar que em sede de Juizado Especial, a manifestação do 

devedor deve ser recebida como Embargos à Execução de Sentença e 

não como Impugnação ao Cumprimento da Sentença, conforme descrita 

pela parte, tendo em vista a necessária adequação do procedimento. 

Correto dizer que a Lei 9.099/95 faz menção expressa aos embargos à 

execução de sentença (art. 52, IX), e, dito isso, impende também salientar 

as hipóteses de admissibilidade dos embargos à execução expressas no 

art. 52, IX, da Lei 9.099/95: “Art. 52. A execução da sentença 

processar-se-á no próprio Juizado, aplicando-se, no que couber, o 

disposto no Código de Processo Civil, com as seguintes alterações: (...) IX 

- o devedor poderá oferecer embargos, nos autos da execução, versando 

sobre: a) falta ou nulidade da citação no processo, se ele correu à revelia; 

b) manifesto excesso de execução; c) erro de cálculo; d) causa 

impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, superveniente à 

sentença”. É a dicção do Enunciado n.º 121 do FONAJE: “Os fundamentos 

admitidos para embargar a execução da sentença estão disponibilizados 

no art. 52, IX, da Lei 9.099/95 e não no art. 475-L do CPC, introduzido pela 

Lei 11.232/05”. Outro aspecto relevante diz respeito à necessária 

segurança do juízo para o recebimento dos embargos no rito sumaríssimo, 

já que o art. 53, § 1º da Lei 9.099/95 prevê expressamente a penhora 

como pressuposto para oferecimento de embargos, inclusive, perante 

execução de sentença. Nesse sentido, aliás, também já se pronunciou o 

FONAJE: “É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para 

apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial 

perante o Juizado Especial” – Enunciado n.º 117. Frente ao disposto, 

considerando que a execução resta segura e, ainda, que o caso dos 

autos se enquadra às hipóteses do art. 52, inc. IX, da Lei 9.099/95, devem 

ser conhecidos os presentes embargos, pelo que passo à análise de seu 

mérito. De início, impõe salientar que a fixação de astreintes no caso é 

indiscutível, tendo em vista o trânsito em julgado da sentença que as 

instituiu (certidão id.20814562). Aliás, no caso, a determinação judicial 

determinou que a executada/embargante se abdicasse de enviar 

mensagens de texto e efetuar ligações ao numero de telefone indicado na 

inicial, sendo certo que até o momento não houve cumprimento de tal 

obrigação. Pois bem, seguindo, quanto à exigibilidade de referida multa 

questionada pela embargante ao argumento de ausência de prévia 

intimação pessoal sua para cumprimento da obrigação e incidência da 

Súmula n.º 410 do e. STJ no caso cabe tecer outras considerações. O 

CPC aduz em seu art. 246, § 1º que: “com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 
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serão efetuadas preferencialmente por esse meio”. Analisando a referida 

previsão, Alexandre Freitas Câmara[1] salienta que: “no caso específico 

das pessoas jurídicas (de direito público ou privado), e com a expressa 

ressalva das microempresas e empresas de pequeno porte, a citação 

pessoal se fará preferencialmente por meios eletrônicos. (...) Para as 

empresas públicas e privadas (excetuadas as microempresas e empresas 

de pequeno porte, que não se submetem a esta regra, conforme lembra o 

art. 1.051, parágrafo único), o prazo de trinta dias decorre da data da 

inscrição de seu ato constitutivo, devendo o cadastro ser realizado 

perante o juízo do lugar onde tenha sede ou filial (art. 1.051).” Frise-se que 

o mencionado art. 1.051 do CPC assevera que: “as empresas públicas e 

privadas devem cumprir o disposto no art. 246, § 1º, no prazo de 30 

(trinta) dias, a contar da data de inscrição do ato constitutivo da pessoa 

jurídica, perante o juízo onde tenham sede ou filial”. Com efeito, a pessoa 

jurídica deve indicar e cadastrar endereço eletrônico através do qual 

receberá citações e intimações pessoalmente, as quais, em conformidade 

com o disposto no art. 270, “realizam-se, sempre que possível, por meio 

eletrônico, na forma da lei”. Em suma, o regramento disposto no CPC é 

suficiente para verificar que o entendimento assentado na Súmula 

invocada pela embargante deve ser analisado com o devido cuidado, uma 

vez que se encontra em dissonância com o ordenamento jurídico aplicável 

à intimação de empresas públicas e privadas no processo eletrônico, 

como na hipótese dos autos. O objetivo principal da norma é trazer 

efetividade às decisões judiciais, de modo a entregar de maneira mais 

célere o bem jurídico pleiteado pelo credor. Assim, entendo que obrigar a 

intimação pessoal de empresa devedora via correspondência com AR ou 

mandado judicial a ser cumprido por Oficial de Justiça do teor de decisão 

judicial que comina multa diária pelo descumprimento da obrigação de 

fazer é, a meu sentir, determinação judicial que dificulta e alastra 

injustificadamente o efetivo provimento judicial. Como se não bastasse, a 

Lei de Processo Eletrônico (Lei n. 11.419/06), aplicada indistintamente aos 

processos cíveis, nos termos de seu art. 1º, §1º, ao dispor sobre a 

informatização do processo judicial, aduz no art. 1º, § 2º, inc. I que se 

considera meio eletrônico qualquer forma de armazenamento ou tráfego 

de documentos e arquivos digitais. É importante lembrar que a referida Lei 

dispõe no art. 5º que as intimações feitas por meio eletrônico aos que se 

cadastrarem serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais, 

dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. Por 

conseguinte, a intimação do devedor realizada por meio eletrônico, em 

conformidade com os preceitos do art. 1º, § 2º, I da Lei n. 11.419/06, via 

endereço eletrônico cadastrado nos termos dos arts. 246, § 1º e 1.051 do 

CPC, cumpre o requisito da pessoalidade. Valendo-se dos ensinamentos 

de José Miguel Garcia Medina[2], faz-se essencial frisar que o novo 

ordenamento jurídico: “exige do processualista um novo modo de pensar, 

distinto daquele apegado a premissas dogmáticas antigas, que 

influenciavam o sistema jurídico de outrora. Por isso, não é possível 

analisar um problema novo valendo-se de uma metodologia antiga, assim 

como não se pode empregar os antigos conceitos jurídicos para explicar 

os novos fenômenos”. É importante atentar-se para o fato de que o STJ já 

tem aplicado o referido entendimento à Fazenda Pública, conforme se 

verifica no AgInt na PET no AREsp 877.842/TO, segundo o qual: “a 

interpretação do art. 183, § 1º, c/c os arts. 246, § 2º, e 270, parágrafo 

único, e 1.050, todos do CPC/2015, não autoriza aplicar regra excepcional 

aos entes federados, pois, conforme expressamente determinado, estes 

também se submetem às regras atinentes à intimação eletrônica e aos 

seus efeitos. (...) A adesão da requerente ao sistema de intimação 

eletrônica vai ao encontro da previsão contida no § 1º do art. 183 do 

CPC/2015, segundo a qual a intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico.” Do mesmo modo, no julgamento do AgInt na 

PET no AREsp 425715/TO, o STJ firmou o entendimento de que: “uma vez 

não efetuado o cadastro previsto no art. 1.050 do CPC/2015, junto a esta 

Corte, para fins de intimação pessoal eletrônica, nos termos dos arts. 183, 

§ 1º, in fine, E 246, §§ 1º e 2º, do CPC/2015, considera-se intimada a parte 

ora agravante com a publicação do decisum no Diário da Justiça 

eletrônico, na forma do art. 272 do CPC/2015”. E não é outro o 

entendimento deste e. TJMT quanto a possibilidade de intimação do 

advogado da parte para execução das astreintes, conforme os seguintes 

julgados paradigmas: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE 

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – MANUTENÇÃO DE DECISÃO 

MONOCRÁTICA DE DESPROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO 

INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE ACOLHEU APENAS PARCIALMENTE 

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INTIMAÇÃO PESSOAL 

PRÉVIA DO CONDENADO À OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA INCIDÊNCIA DE 

MULTA COMINATÓRIA – DESNECESSIDADE – EXORBITÂNCIA DO VALOR 

ACUMULADO DAS ASTREINTES – IRRELEVÂNCIA – ALEGAÇAÕ DE 

OMISSÃO QUANTO À NECESSIDADE DA CONDENAÇÃO À OBRIGAÇÃO 

DE FAZER – MATÉRIA SEPULTADA PELO TRÂNSITO EM JULGADO DA 

SENTENÇA TERMINATIVA DO PROCESSO DE CONHECIMENTO – 

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO SOBRE A APLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 410 

DO STJ – INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – 

PREQUESTIONAMENTO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO 

CPC/2015 – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. 

“Segundo entendimento do STJ, após a vigência da Lei n. 11.232/2005, é 

desnecessária a intimação pessoal do executado para cumprimento da 

obrigação de fazer imposta em sentença, para fins de aplicação das 

astreintes. Precedentes” (STJ – 2ª Turma – AgInt no REsp 1604605/MG – 

Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO – j. 05/12/2017, DJe 12/12/2017). 2. O 

eg. STJ consolidou o entendimento de que a “boa técnica dos embargos 

declaratórios visa a escoimar o relatório, os fundamentos e o acórdão de 

incoerências internas, capaz de ameaçarem sua inteireza” e, portanto, 

não serve para a parte embargante “obter o reexame da matéria versada 

nos autos, na busca de decisão que lhe seja favorável” (STJ – 6ª Turma – 

EDcl no REsp 440.106/RJ – Rel. Min. CELSO LIMONGI – j. 17/06/2010, DJe 

23/08/2010). 3. A exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela 

parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se 

restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais 

indicados pela parte; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao 

proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito 

exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a 

interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não 

comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento 

dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, sob pena de rejeição”. (N.U 

1002620-58.2018.8.11.0000, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

29/01/2019, Publicado no DJE 05/02/2019) (g.n.). “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

– DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR PARA 

EXECUÇÃO DAS ASTREINTES FIXADAS – INTIMAÇÃO DO ADVOGADO 

DA PARTE – POSSIBILIDADE – EFETIVIDADE DO PROVIMENTO JUDICIAL – 

CELERIDADE PROCESSUAL – LIMITAÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES – 

POSSIBILIDADE – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO. Com o advento da Lei nº 11.232/2005 que positivou a 

possibilidade jurídica de concessão de tutela específica da obrigação, 

Turmas do Superior Tribunal de Justiça modificaram o entendimento 

contido na Súmula nº 410, do Tribunal da Cidadania, a fim de dispensar a 

intimação pessoal do devedor para execução da multa imposta pelo 

descumprimento da obrigação de fazer, bastando a mera intimação do 

advogado da parte.A intimação pessoal da parte para execução de multa 

imposta pelo descumprimento da obrigação é medida judicial que não 

condiz com o intuito da efetividade das decisões judiciais postas, 

bastando a intimação do advogado pelo diário oficial. Entendimento 

análogo já exarado pelo STJ quando do julgamento do EAg 857.758 e Resp 

1121457 PR 2009/0020178-7. O artigo 513, §2º, I, do Novo Código de 

Processo Civil, prevê a possibilidade jurídica de intimação do advogado da 

parte, por meio de publicação em diário oficial, para cumprimento da 

obrigação posta em sentença, podendo ser aplicável analogicamente. A 

função da multa aplicada (astreintes) é obrigar a parte ao cumprimento da 

obrigação de forma específica e não obrigá-la ao pagamento do valor 

fixado, devendo o Juízo observar os critérios da proporcionalidade e 

razoabilidade, além de limitar a um montante máximo para que não 

configure enriquecimento indevido da outra parte.” (N.U 

1000502-12.2018.8.11.0000, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, 

DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 12/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018) (g.n.). Assim, certo que 

quando se tratar de intimação de empresa privada, como a embargante, a 

utilização de endereço eletrônico cadastrado como meio de comunicação 

dos atos processuais cumpre o requisito da pessoalidade necessária para 

a incidência das astreintes, inclusive, para fins de atendimento ao disposto 

na Súmula n.º 410 do STJ, alertando-se para o fato de que a não 

efetivação do cadastro no prazo assinalado no art. 1.051 do CPC autoriza 

a intimação da parte pelo Diário da Justiça eletrônico, na forma do art. 272 

do mesmo diploma normativo, uma vez que esta deve assumir o ônus do 

não cumprimento da referida obrigação. Superada a preliminar de 
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inexigibilidade do título por ausência de intimação pessoal, passo a análise 

da alegada necessidade de redução da multa ao argumento de que 

ocasionará enriquecimento indevido da parte embargada. De fato, como a 

cominação de multa para o cumprimento de obrigação de fazer ou de não 

fazer constitui mero método de coerção, obviamente não faz coisa julgada 

material e pode, a requerimento da parte ou de ofício pelo magistrado, ser 

reduzida ou até mesmo suprimida, nesta última hipótese, caso a sua 

imposição não se mostrar mais necessária, o que não se coaduna com o 

caso dos autos, contudo, até porque muito embora a oposição dos 

presentes embargos e arguições neles constantes, deixou a executada 

de comprovar o cumprimento da determinação até o momento. Ademais, 

apesar do que alega a parte embargante, o valor de multa cominatória 

pode ser exigido em montante superior ao da obrigação principal. O 

objetivo da astreinte não é constranger o réu a pagar o valor da multa, 

mas forçá-lo a cumprir a obrigação específica, de forma que o valor da 

multa diária deve ser o bastante para inibir o devedor que descumpre 

decisão judicial, educando-o. Nesse passo, é lícito ao juiz, adotando os 

critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, limitar o valor da 

astreintes a fim de evitar o enriquecimento sem causa. Entretanto, entendo 

que a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade do valor da multa 

diária deve ser verificada no momento de sua fixação em cotejo com o 

valor da obrigação principal. Com efeito, a redução do montante total a 

título de astreintes por ser superior ao valor da obrigação principal, acaba 

por prestigiar a conduta de recalcitrância do devedor em descumprir as 

decisões judiciais, em total desprestígio da atividade jurisdicional. Em 

suma, deve-se ter em conta o valor da multa diária inicialmente fixada e 

não o montante total alcançado em razão da demora no cumprimento da 

decisão. Tal inteligência também está de acordo com o entendimento 

assentado pelo e. STJ sobre o tema, conforme: “RECURSO ESPECIAL. 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. CONTEÚDO OFENSIVO NA INTERNET. 

RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO PROVEDOR. OMISSÃO DO 

ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. SUFICIENTE IDENTIFICAÇÃO DA 

URL DO CONTEÚDO OFENSIVO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

CABIMENTO. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA PELO DESCUMPRIMENTO 

DE ORDEM JUDICIAL. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. RECURSO 

ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Consoante dispõe o art. 1.022, I e 

II, do CPC/2015, destinam-se os embargos de declaração a expungir do 

julgado eventuais omissão, obscuridade, contradição, ou corrigir erro 

material, não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa. 2. A 

exigência de indicação precisa da URL tem por finalidade a identificação 

do conteúdo que se pretende excluir, de modo a assegurar a liberdade de 

expressão e impedir censura prévia por parte do provedor de aplicações 

de internet. Todavia, nas hipóteses em que for flagrante a ilegalidade da 

publicação, com potencial de causar sérios gravames de ordem pessoal, 

social e profissional à imagem do autor, a atuação dos sujeitos envolvidos 

no processo (juiz, autor e réu) deve ocorrer de maneira célere, efetiva e 

colaborativa, mediante a conjunção de esforços que busque atenuar, ao 

máximo e no menor decurso de tempo, os efeitos danosos do material 

apontado como infringente. 3. Na espécie, sob essa perspectiva, 

verifica-se que a indicação das URLs, na petição inicial, assim como a 

ordem judicial deferida em antecipação dos efeitos da tutela continham 

elementos suficientes à exclusão do conteúdo difamatório da rede virtual, 

não havendo se falar, portanto, em retirada indiscriminada, a pretexto de 

que o seu conteúdo pudesse ser do interesse de terceiros. Diversamente, 

ficou configurado o descumprimento de determinação expressa, a ensejar 

a responsabilização da empresa ré por sua conduta omissiva. 4. A 

responsabilidade subjetiva e solidária do provedor de busca configura-se 

quando, apesar de devidamente comunicado sobre o ilícito, não atua de 

forma ágil e diligente para providenciar a exclusão do material contestado 

ou não adota as providências tecnicamente possíveis para tanto, assim 

como ocorreu na espécie. 5. O total fixado a título de astreintes somente 

poderá ser objeto de redução se fixada a multa diária em valor 

desproporcional e não razoável à própria prestação que ela objetiva 

compelir o devedor a cumprir; nunca em razão do simples valor integral da 

dívida, mera decorrência da demora e inércia do próprio devedor. 

Precedentes. 6. Recurso especial desprovido”. (REsp 1738628/SE, Rel. 

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 

19/02/2019, REPDJe 26/02/2019, DJe 25/02/2019) (g.n.). Destarte, 

considerando que a parte autora por diversas vezes recebeu inúmeras 

mensagens de texto e ligações realizadas pela parte embargante, quem, 

por ocasião da sentença transitada em julgado, restou obrigada a se 

abster dos envios de mensagens e ligações, restando determinado o 

pagamento de multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais, a qual deveria 

ter sido cumprida no prazo de 10 (dez) dias da citada decisão, ficando 

advertida que o não cumprimento da determinação imposta acarretaria 

majoração da multa anteriormente fixada. Nesse ínterim, não observo, 

absolutamente, alegada desproporcionalidade no valor da astreinte fixada. 

Fato, é que não se pode admitir que obrigada ao pagamento, se beneficie 

a parte do decurso de tempo ou da mora de sua inadimplência, pagando 

valor menor do que o devido. Aliás, não entendo exacerbado o pagamento 

do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de multa pelo 

descumprimento da ordem judicial. Não obstante, também se observa que 

referida multa foi arbitrada sem qualquer limite de tempo, o que pode, 

ocasionalmente, configurar verdadeira pena desproporcional e excessiva 

contra a embargante, ao mesmo tempo em que potencialmente resultará 

enriquecimento injustificado ao embargado, mormente porque não se tem 

notícia da efetiva exclusão do nome do embargado dos órgãos de 

proteção ao crédito em razão do débito declarado inexistente. Diante de 

todo o exposto, com fundamento no art. 487, inc. I, do CPC, REJEITO OS 

PRESENTES EMBARGOS À EXECUÇÃO, mantendo, por conseguinte, a 

multa anteriormente fixada no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), tendo 

aplicação desde o dia de seu descumprimento. Na hipótese de novo 

descumprimento á ordem judicial, fixo a multa no valor de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, sem perder o caráter punitivo e pedagógico da sanção. 

Consigno que sobre a monta devida não deve incidir correção monetária e 

juros legais vez que não expressa sua incidência no título judicial. Por fim, 

com fulcro no art. 55, inc. II, da Lei 9.099/95, CONDENO a parte 

embargante ao pagamento das custas do processo. Sem condenação em 

honorários advocatícios. Sentença publicada e registrada via sistema PJE 

2.0. Intimem-se. Com o trânsito em julgado, sejam liberados os valores 

depositados nos autos em favor da parte embargada/exequente e 

arquivados os autos com as cautelas de praxe. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Ednei Ferreira dos Santos JUIZ DE DIREITO [1] CAMARA, 

Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro, 4ª ed. rev. e atual., 

São Paulo: Atlas 2018, p. 146. [2] MEDINA, José Miguel Garcia. Execução 

civil. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 25.
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CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000073-78.2019.8.11.0010. EXEQUENTE: SIMONE ALVES DE ALMEIDA 

EXECUTADO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Considerando que a 

obrigação foi integralmente satisfeita, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO com 

fulcro no que dispõem os arts. 924, inc. II, e art. 925, ambos do CPC, 

autorizando que a parte postulante proceda ao levantamento dos valores 

vinculados aos autos mediante a expedição do competente Alvará Judicial, 

a ser expedido em nome do beneficiário ou de seu advogado, desde que 

este tenha procuração especial para tanto. Dê-se baixa em eventuais 

gravames e penhoras realizadas nos autos. Atente-se para adequada 

autuação e distribuição na fase de cumprimento de julgado. Sentença 

publicada e registrada pelo sistema eletrônico PJE 2.0. Intimem-se. 

Transitada em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de estilo. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001651-76.2019.8.11.0010. EXEQUENTE: EDJARD SANTOS DE LIMA 

EXECUTADO: EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA SA Vistos, etc. 

Considerando que a obrigação foi integralmente satisfeita, JULGO 

EXTINTA A EXECUÇÃO com fulcro no que dispõem os arts. 924, inc. II, e 

art. 925, ambos do CPC, autorizando que a parte postulante proceda ao 

levantamento dos valores vinculados aos autos mediante a expedição do 

competente Alvará Judicial, a ser expedido em nome do beneficiário ou de 

seu advogado, desde que este tenha procuração especial para tanto. 

Dê-se baixa em eventuais gravames e penhoras realizadas nos autos. 

Atente-se para adequada autuação e distribuição na fase de cumprimento 

de julgado. Sentença publicada e registrada pelo sistema eletrônico PJE 

2.0. Intimem-se. Transitada em julgado, arquive-se com as baixas e 

anotações de estilo. Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei Ferreira 

dos Santos Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000606-08.2017.8.11.0010. REQUERENTE: RONICLEI MANOEL DOS 

SANTOS SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. Considerando 

que a parte Exequente concorda com os valores depositados pela parte 

Executada, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO com fulcro no que dispõem os 

arts. 924, inc. II, e art. 925, ambos do CPC, autorizando que a parte 

postulante proceda ao levantamento dos valores vinculados aos autos 

mediante a expedição do competente Alvará Judicial, a ser expedido em 

nome do beneficiário ou de seu advogado, desde que este tenha 

procuração especial para tanto. Dê-se baixa em eventuais gravames e 

penhoras realizadas nos autos. Atente-se para adequada autuação e 

distribuição na fase de cumprimento de julgado. Sentença publicada e 

registrada pelo sistema eletrônico PJE 2.0. Intimem-se. Transitada em 

julgado, arquive-se com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002388-79.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NAYELLE COSTA PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUDORA COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO DINIZ DA SILVA NETO OAB - BA19449 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1002388-79.2019.8.11.0010. REQUERENTE: NAYELLE COSTA PINTO 

REQUERIDO: EUDORA COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS E 

PERFUMARIA LTDA Vistos. Considerando que a parte Exequente 

concorda com os valores depositados pela parte Executada, JULGO 

EXTINTA A EXECUÇÃO com fulcro no que dispõem os arts. 924, inc. II, e 

art. 925, ambos do CPC, autorizando que a parte postulante proceda ao 

levantamento dos valores vinculados aos autos mediante a expedição do 

competente Alvará Judicial, a ser expedido em nome do beneficiário ou de 

seu advogado, desde que este tenha procuração especial para tanto. 

Dê-se baixa em eventuais gravames e penhoras realizadas nos autos. 

Atente-se para adequada autuação e distribuição na fase de cumprimento 

de julgado. Sentença publicada e registrada pelo sistema eletrônico PJE 

2.0. Intimem-se. Transitada em julgado, arquive-se com as baixas e 

anotações de estilo. Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei Ferreira 

dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001808-49.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EFIGENIO BATISTA LEAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZANA SIQUEIRA LEAO OAB - MT24127/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAURA APARECIDA CHAVES (EXECUTADO)

RENATO BASILIO VIDOR (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

STEPHANIE PAULA DA SILVA OAB - MT24632-E (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001808-49.2019.8.11.0010. EXEQUENTE: EFIGENIO BATISTA LEAO 

EXECUTADO: RENATO BASILIO VIDOR, LUCIMAURA APARECIDA 

CHAVES Vistos, etc. Dispensado o relatório, com fulcro no disposto no 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Considerando que a impugnação apresentada 

pelo executado trata de matéria de ordem pública, RECEBO-A como 

exceção de pré-executividade, dispensando-se, assim, a garantia do 

juízo. Ademais, da análise dos autos, verifica-se que a parte autora 

requereu o cumprimento de sentença no valor atualizado de R$ 

115.000,00 (cento e quinze mil reais), em razão de acordo firmado no 

CEJUSC desta Comarca (ID nº 22691384), o qual, consigne-se, não possui 

vinculação direta com este Juizado Especial, tanto que o referido acordo 

foi homologado pelo então juiz titular da 2ª Vara Cível desta Jaciara. Nesse 

sentido, afirma o artigo 3º, inciso I, da Lei nº 9.099/95, que o Juizado 

Especial Cível tem competência para processamento e julgamento das 

causas cíveis de menor complexidade, cuja o valor não exceda a 40 

(quarenta) vezes o salário mínimo. Sendo o salário mínimo vigente R$ 

1.045,00 (hum mil e quarenta e cinco reais), tem-se que o teto dos 

Juizados Cíveis no corrente ano é de R$ 41.800,00 (quarenta e oito mil e 

oitocentos reais). Desta forma, a parte reclamante deverá manejar seu 

pedido junto à Vara Cível Comum, por meio de advogado, até porque não 

há previsão legal para o declínio de competência e remessa dos autos do 

Juizado Especial Cível à Justiça Comum. Diante do exposto, JULGO 

PROCEDENTE a exceção de pré-executividade manejada nos autos e, em 

consequência, declaro EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95 c/c o art. 485, inciso 

IV, do CPC/15. Deixo de condenar a parte autora ao pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, 

em face do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades 

legais. Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Comarca de Juara

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000997-65.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

DARLI MORO (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO AUGUSTO CAPELETTI OAB - DF0035133A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS 

(REQUERIDO)

Outros Interessados:

UILSON SHIRO NAKAMURA (TESTEMUNHA)

CELSO RICARDO BORBA AZOIA (TESTEMUNHA)

ADRIANO PIVATO (TESTEMUNHA)

PABLO ARAMIS SANTOS (TESTEMUNHA)

JOAO ALBERTO CONTE (TESTEMUNHA)

ESLY SEBASTIAO PIOVEZAN MOREIRA DE SOUZA (TESTEMUNHA)

VANDERLEI DE OLIVEIRA SILVA (TESTEMUNHA)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUARA 1ª VARA CÍVEL DE JUARA RUA ANITA GARIBALDI, 94W, BOA 

VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimo a 

parte autora para que proceda o recolhimento de diligência do (a) oficial 

(a) de justiça junto ao site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, no prazo de 05 (cinco) dias. JUARA, 13 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000910-12.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

NITEVALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUARA 1ª VARA CÍVEL DE JUARA RUA ANITA GARIBALDI, 94W, BOA 

VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO JULIANO 

HERMONT HERMES DA SILVA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para dar impugnar a contestação no prazo de 15 

(quinze) dias, JUARA, 13 de março de 2020. Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 93205 Nr: 3279-64.2017.811.0018

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DdAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RZB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anne de Fátima Pedrosa de 

Araújo - OAB:OAB/MG 174.149

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Albertini Colet - 

OAB:20262/0, Magaiver Baesso dos Santos - OAB:21081/O

 Processo: 32796420178110018

Código: 93205

Vistos.

Trata-se de “Ação de Divórcio Litigioso c/c Partilha de Bens c/c Guarda 

c/c Alimentos” proposta por Diely de Almeida Borges em face de Roberlei 

Zankim Borges em relação aos menores Maria Eduarda de Almeida Borges 

e Luiz Gustavo de Almeida Borges.

Conforme manifestação retro, a parte autora, ora genitora que possui a 

guarda de fato, informa que os está residindo com os menores, Maria 

Eduarda de Almeida Borges e Luiz Gustavo de Almeida Borges, no 

seguinte endereço atualizado: Rua Marcelino Possavatz, nº 3549, Bairro 

Favo de Mel, na cidade de Mirassol do Oeste/MT.

Portanto a Comarca de Mirassol do Oeste/MT é o juízo competente para o 

processamento e julgamento da ação.

Diante do exposto, em observância ao artigo 147, inciso I da Lei 8.069/90, 

DECLINO A COMPETÊNCIA para processo e julgamento do presente feito, 

bem como do apenso Cód. 88987, e os faço para o fim DETERMINAR as 

REMESSAS COM URGÊNCIA ao r. Juízo da Comarca de Mirassol do 

Oeste/MT.

Ademais, CANCELO a audiência redesignada para o dia 24/03/2020 neste 

feito, bem como nos autos de Cód.88987.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE, procedendo-se às baixas e cautelas de praxe.

Juara/MT, 09 de março de 2020.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92277 Nr: 2781-65.2017.811.0018

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Milton dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossense S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:MT/3127-A, OZANA BAPTISTA GUSMAO - 

OAB:MT/4062

 Intimar as partes da juntada de planilha de cálculos de Ref: 85.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 92565 Nr: 2934-98.2017.811.0018

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irene Aparecida Silva Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando do Nascimento Melo 

- OAB:9110/MT, Tobias Piva - OAB:20730/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA APRESENTAR PLANILHA 

PORMENORIZADA DO DÉBITO, COM A INCLUSÃO DOS HONORÁRIOS 

ARBITRADOS PARA A EXPEDIÇÃO DO COMPETENTE RPV, NO PRAZO DE 

15 (QUINZE) DIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112638 Nr: 4135-91.2018.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLRR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELA MARIA MARTINI - 

OAB:17796/O, LUIZA CAPPELARO - OAB:20864A, Sandra Aline de 

Farias - OAB:21308/O

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte requerida do desarquivamento 

dos autos, bem como para requerer o que entender de direito no prazo de 

15 (quinze) dias, consignando que em caso de inércia, o feito retornará ao 

arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74995 Nr: 3668-20.2015.811.0018

 AÇÃO: Habilitação->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodrigo Luiz Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Querino Nunes da Mota Neto, Espolio de E. J. 

Anselmo ME, Edson Jesus Anselmo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Luiz Martins - 

OAB:8981/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Rubens Betarello 

Setolin - OAB:18930/MT, Rodrigo Luiz Martins - OAB:8981/MT

 INTIMAÇÃO do patrono da parte autora para que proceda o recolhimento 

da diligência do Sr. Oficial de Justiça, junto ao site do tribunal de Justiça do 

Mato Grosso, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 79987 Nr: 1976-49.2016.811.0018

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sidnei Assis da Silva, Zilda Amarante de Souza Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valfrido Camargo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIRLEI ASSIS DA SILVA - 

OAB:3673-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VALFRIDO CAMARGO, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

Citando(s): CITANDO(S): REQUERIDOS AUSENTES, INCERTOS, 

DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADOS.

FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e 

eventuais interessados, na forma dos artigos 246, 256 e 257 do CPC, dos 

termos da ação de usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentarem resposta, caso queiram, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos afirmados pelo requerente.

 Resumo da Inicial: Há aproximadamente vinte e quatro (24anos), os ora 

requerentes, mantém a posse pacífica, contínua e ininterrupta, sem 

oposição de terceiros, de um lote de terras urbano localizado na quadra 

97, do lote 21, contendo uma casa de alvenaria com 420 metros 

quadrados, lote esse adquirido do senhor Valfrido Camargo, em 09 de 

setembro de 1.992, conforme contrato de compra e venda em anexo

Descrição do Imóvel Usucapiendo: Lote de terras urbano localizado na 

quadra 97, do lote 21, centro, contendo uma casa de alvenaria com 420 

metros quadrados, localizado na Avenida Rio Arinos, 245-E, Juara/MT.

Despacho/Decisão: Vistos etc.Recebo a emenda à inicial de fls. 

38/57.Citem-se os requeridos, que são os detentores dos títulos, para, 

querendo, responderem a presente ação no prazo de 15 (quinze) 

dias.Intime-se a parte autora para que decline o endereço dos 

confinantes, no prazo de 10 (dez) dias. Após, proceda-se à sua 

citação.Citem-se por edital os interessados ausentes, incertos e 

desconhecidos, com prazo de 30 (trinta) dias.Cientifiquem-se para que 

manifestem eventual interesse na causa a União, o Estado e o Município, 

encaminhando-se a cada ente cópia da inicial e documentos que a 

instruem.Após, dê-se vista ao representante do Ministério 

Público.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marcos Yoshio Maeda, 

digitei.

Juara, 13 de março de 2020

Marcos Yoshio Maeda Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103919 Nr: 8717-71.2017.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOESTE IMPLEMENTOS DE TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): T. R. Perussi - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Rezende Júnior - 

OAB:9059/MT, Daniele Izaura da Silva Cavallari Rezende - OAB:6057, 

Jackson Nicola Maiolino - OAB:17.147/Mt.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da pare EXEQUENTE, no prazo de 05 (cinco) dias, para dar 

prosseguimento ao feito, juntando aos autos a compatente guia de 

recolhimento da diligência do Sr. Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105781 Nr: 1033-61.2018.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Panamericano S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nairane Farias Rabelo Leitão - 

OAB:28135

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da pare AUTORA, no prazo de 05 (cinco) dias, para dar 

prosseguimento ao feito, juntando aos autos a compatente guia de 

recolhimento da diligência do Sr. Oficial de Justiça.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001515-89.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

A. G. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN OAB - MT18930-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. A. C. (REQUERIDO)

 

EM ANEXO

Expediente
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 70170 Nr: 1334-13.2015.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Canopus Administradora de Consórcios S/C. Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João de Souza Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Arcanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E C I S Ã O

DEFIRO em parte o pleito de fl. 104.

Determino a consulta no sistema Renajud de veículos em nome da parte 

executada.

Sendo encontrado veículo, proceda-se a restrição dos bens apenas para 

transferência, expedindo-se mandado de penhora e avaliação dos 

veículos encontrados.

Quanto ao pedido de protesto como medida coercitiva, determino que 

expeça-se certidão de inteiro teor para que a parte exequente leve a 

protesto nos termos do artigo 517, §1º do CPC.

Por fim, caso seja inexitosa a busca de veículos no sistema Renajud, 

volte-me concluso para análise do pedido de penhora/avaliação no 

endereço indicado.

Intime-se e cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 75157 Nr: 3754-88.2015.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. A. G. Batelo Móveis ME, Silvana Aparecida 

Garbin Batelo, Luiz Donizete Batelo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E S P A C H O

Compulsando os autos, vislumbro que a parte executada ainda não foi 

citada.

 Desse modo, cumpra-se a determinação de fl. 93.

Cite-se a parte executada por edital.

Transcorrido o prazo, NOMEIO a Defensoria Pública como curador 

especial, em caso de revelia nos termos do artigo 257, IV do CPC.

Após conclusos para deliberação acerca do pedido de fls. 107/108.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 77993 Nr: 1100-94.2016.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juliana de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdeir Ferreira da Silva, Lorival Francisco da 

Silva, Anderson de Lima, Alex Sander Ruel Ferreira da Silva, Jose Carlos 

Pires dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Rubens Betarello 

Setolin - OAB:18930/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Indefiro o pedido de fl. 118, uma vez que não cabe ao juízo diligenciar 

nesse sentido, mas sim a própria parte.

 Desse modo, intime-se a parte requerente para informar, no prazo de 05 

(cinco) dias o endereço atual do requerido, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 78231 Nr: 1188-35.2016.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Paulo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Em atenção ao artigo 10 do CPC, INTIME-SE a parte exequente para 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto a petição de fls. 109/110.

Após, concluso para deliberação.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 78790 Nr: 1468-06.2016.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Atacadão S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S.R. de Farias Souza - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Batista da Silva - 

OAB:5237/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E S P A C H O

 Intimem-se a parte executada quanto ao pedido de adjudicação do imóvel 

penhorado (fls. 139/140), conforme preceitua o art. 876, §1º, II do CPC.

Com ou sem manifestação da parte executada, volte-me concluso para 

deliberação.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 79045 Nr: 1573-80.2016.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RVD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RdSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandra Aline de Farias - 

OAB:21308/O

 D E C I S Ã O I N T E R L O C U T Ó R I A Trata-se de execução de 

alimentos em que se pretende o pagamento de pensão alimentícia pelo rito 

do art. 528, do Código de Processo Civil, e Súmula nº. 309, do STJ.O 

Executado citado (fl. 31), apresentando justificativas.A parte exequente 

não aceitou as justificativas apresentadas em manifestação de fls. 64/66, 

momento em que requereu expedição de mandado de prisão civil em nome 

do executado que não pagou pensão alimentícia devidas no decorrer 

desta execução.Instado a manifestar o MPE lançou parecer favorável a 

expedição de mandado de prisão (fl. 72).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 81234 Nr: 2582-77.2016.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Julião da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandra Ferreira Baltazar Neres, Luciano 

Neres da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E C I S Ã O

Ante a certidão de fl. 184, NOMEIO o médico Dr. Ricardo Leandro Felipe 

que deverá servir escrupulosamente o encargo. Destarte, em observância 

ao disposto no item 2.18.11 da CNGC, fixo os honorários periciais em 

R$400,00 (quatrocentos reais), principalmente em razão das limitações 

e/ou ausência de profissionais especializados na jurisdição 

norte-interiorana do Estado de Mato Grosso, cujas declinações são 

frequentes.

 O perito deverá responder os seguintes quesitos do juízo (fl. 151), além 

daqueles eventualmente apresentados pelas partes.
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Designe-se data para a realização de perícia médica e informe o 

requerente.

O Sr. Perito poderá usar da faculdade prevista no artigo 473, § 3° do CPC, 

devendo entregar o laudo no máximo 30 dias após o inicio da perícia.

 Com a vinda do laudo, manifestem-se as partes.

Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 83808 Nr: 4014-34.2016.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Araujo & Araujo Ltda - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Henrique da Costa, Izabel Bernardes 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Alves Donizeti - 

OAB:12.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, indefiro a petição inicial nos termos do 

parágrafo único do artigo 321 do CPC e por consequência julgo extinta a 

presente ação sem resolução de mérito, com suporte no artigo 485, I, do 

NCPC. Sem custas, transitada em julgada, arquive-se com as devidas 

anotações e baixas no relatório.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 95929 Nr: 4560-55.2017.811.0018

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LVF, YMVdSF, LVdSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E S P A C H O

Defiro o pedido de fl. 94.

 Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 75656 Nr: 22-65.2016.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi - 

OAB:10.914-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de “Cumprimento de Sentença” proposto por MARIA RODRIGUES, 

em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

qualificados nos autos.

A parte exequente apresentou valores que entende ser devido pelo INSS, 

momento em que às fls. 104/107 apresentou seus cálculos, e pugnou pela 

expedição de RPV no montante de R$ 40.772,17 (quarenta mil setecentos 

e setenta e dois reais e dezessete centavos).

Os autos foram remetidos a Autarquia para manifestação (fl. 113) e, NÃO 

foi apresentada impugnação, apenas exarou sua ciência (fl. 114).

Os autos vieram-me conclusos.

É o RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO.

Situando a questão, cuida-se de Cumprimento de Sentença nos próprios 

autos cuja tônica reside na apresentação dos valores que a parte 

exequente entende serem devidos pela autarquia, no período que 

compreende entre o DIB (data de início do benefício) e a data de 

implantação do benefício.

Assim, HOMOLOGO os cálculos apresentados pela exequente nos termos 

do artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil, para 

que surta seus jurídicos e legais efeitos, no valor de R$ 40.772,17 

(quarenta mil setecentos e setenta e dois reais e dezessete centavos), 

conforme memória de calculo de fls. 106/107.

Em seguida, expeça(m)-se Ofício (s) Requisitório (s) – RPV (s) - nos 

termos da Resolução PRESI-32/2017, do TRF-1ª, com as cautelas de estilo, 

requisitando o (s) pagamento (s) por meio do sistema eletrônico 

e-PrecWeb.

Após, a retirada do (s) alvará (s), intime-se a parte exequente para 

impulsionar o feito, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo informar acerca 

de eventual satisfação integral do crédito.

Com a satisfação, venham-me conclusos.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 76141 Nr: 298-96.2016.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivom Cipriano do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gladis Eliana Bess - OAB:o

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de “Cumprimento de Sentença” proposto por IVOM CIPRIANO DO 

NASCIMENTO, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, qualificados nos autos.

A parte exequente apresentou valores que entende ser devido pelo INSS, 

momento em que às fls. 84/85 apresentou seus cálculos, e pugnou pela 

expedição de RPV no montante de R$ 8.349,48 (oito mil reais trezentos e 

quarenta e nove reais e quarenta e oito centavos).

Os autos foram remetidos a Autarquia para manifestação (fl. 89) e, NÃO 

foi apresentada impugnação, apenas exarou sua ciência (fl. 90).

Os autos vieram-me conclusos.

É o RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO.

Situando a questão, cuida-se de Cumprimento de Sentença nos próprios 

autos cuja tônica reside na apresentação dos valores que a parte 

exequente entende serem devidos pela autarquia, no período que 

compreende entre o DIB (data de início do benefício) e a data de 

implantação do benefício.

Assim, HOMOLOGO os cálculos apresentados pela exequente nos termos 

do artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil, para 

que surta seus jurídicos e legais efeitos, no valor de R$ 8.349,48 (oito mil 

reais trezentos e quarenta e nove reais e quarenta e oito centavos), 

conforme memória de calculo de fls. 85.

Em seguida, expeça(m)-se Ofício (s) Requisitório (s) – RPV (s) - nos 

termos da Resolução PRESI-32/2017, do TRF-1ª, com as cautelas de estilo, 

requisitando o (s) pagamento (s) por meio do sistema eletrônico 

e-PrecWeb.

Após, a retirada do (s) alvará (s), intime-se a parte exequente para 

impulsionar o feito, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo informar acerca 

de eventual satisfação integral do crédito.

Com a satisfação, venham-me conclusos.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 76360 Nr: 430-56.2016.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marina Ferreira Paschoal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de “Cumprimento de Sentença” proposto por MARINA FERREIRA 

PASCHOAL, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, qualificados nos autos.

A parte exequente apresentou valores que entende ser devido pelo INSS, 

momento em que às fls. 196/198 apresentou seus cálculos, e pugnou pela 

expedição de RPV no montante de R$ 53.814,36 (cinquenta e três mil 

oitocentos e quatorze reais e trinta e seis centavos).

Os autos foram remetidos a Autarquia para manifestação (fl. 216) e, NÃO 

foi apresentada impugnação, apenas exarou sua ciência (fl. 217).

Os autos vieram-me conclusos.

É o RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069616/3/2020 Página 422 de 799



Situando a questão, cuida-se de Cumprimento de Sentença nos próprios 

autos cuja tônica reside na apresentação dos valores que a parte 

exequente entende serem devidos pela autarquia, no período que 

compreende entre o DIB (data de início do benefício) e a data de 

implantação do benefício.

Assim, HOMOLOGO os cálculos apresentados pela exequente nos termos 

do artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil, para 

que surta seus jurídicos e legais efeitos, no valor de R$ 53.814,36 

(cinquenta e três mil oitocentos e quatorze reais e trinta e seis centavos), 

conforme memória de calculo de fls. 208/209.

Em seguida, expeça(m)-se Ofício (s) Requisitório (s) – RPV (s) - nos 

termos da Resolução PRESI-32/2017, do TRF-1ª, com as cautelas de estilo, 

requisitando o (s) pagamento (s) por meio do sistema eletrônico 

e-PrecWeb.

Após, a retirada do (s) alvará (s), intime-se a parte exequente para 

impulsionar o feito, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo informar acerca 

de eventual satisfação integral do crédito.

Com a satisfação, venham-me conclusos.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 68749 Nr: 659-50.2015.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hélio Domingos, Rosa Moreira Domingos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson da Matta, Maria Conceição Parra da 

Matta, Riolando Correa Souto Filho, Rosineia da Matta Souto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando do Nascimento Melo 

- OAB:9110/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe de Oliveira 

Alexandrino - OAB:18.182-A, Milton Queiroz Lopes - OAB:9821-A

 D E C I S Ã O

Considerando que, em julgamento do AGI (f. 457) o Egrégio Tribunal 

determinou a prévia apuração da quantia devida, antes de converter a 

ação em execução por quantia certa, determino a realização de perícia 

contábil para apuração do quantum debeatur.

Para tanto, nomeio como perito a REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA (Av. 

Rubens de Mendonça, n° 1856, SL 408, Edifício Cuiabá Office Tower, 

Bosque da Saúde, CEP 78.050-000, tel. (65) 3052-7636), devidamente 

cadastrada no banco de peritos da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato 

Grosso, independentemente de compromisso (art. 466, do CPC).

A perícia judicial terá por objeto apurar o quanto devido.

 Intime-se imediatamente à expert nomeada, para que apresente proposta 

de honorários para realização de perícia, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 

465, §2º do CPC).

Sobrevindo as informações, intimem-se as partes para manifestar quanto 

a proposta de honorários em 05 (cinco) dias (art. 465, §3º do CPC).

Determino que os honorários periciais sejam rateados entre as partes 

entre os executados.

 Após, concluso para deliberação.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 71198 Nr: 1865-02.2015.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudina Alves de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLADIS ELIANA BESS - 

OAB:8880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Preenchidos os requisitos do art. 534 do NCPC, RECEBO o pedido de 

cumprimento de sentença.

Altere-se o registro dos autos para constar cumprimento de sentença.

Intime-se a Fazenda Pú¬blica na pessoa do seu representante judicial para 

que apresente impugnação no prazo de 30 (trinta) dias como incidente a 

estes próprios autos.

Após, com ou sem manifestação da Autarquia, intime-se a exequente para 

requerer o que entender de direito em 05 (cinco) dias.

No caso, não há que se fixar honorários advocatícios sobre o valor da 

execução, uma vez que a Fazenda Pública não é citada para pagar, mas 

tão-somente para querendo, impugnar a execução (artigo 535 do NCPC) e 

o pagamento do crédito, como é sabido, é efetivado por meio da expedição 

de precatório, nos termos do art. 100 da Constituição Federal ou 

requisição de pequeno valor - RPV.

Intime-se e Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 74377 Nr: 3373-80.2015.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Realiza Administradora de Consorcio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adilson Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pellegrini de Arruda 

Alvim - OAB:118.685-SP, Tamara Soares de Souza - OAB:24002-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MELINA LEMOS VILELA - 

OAB:243283

 DESPACHO

Indefiro o pedido de fl. 113, tendo em vista que o veículo já teve a sua 

restrição circular deferida por meio do sistema RenaJud (fl. 106).

No mais, intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito no 

prazo de 05 (cinco) dias, pugnando o que entender de direito, sob pena de 

extinção.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 69487 Nr: 1031-96.2015.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdir Angelico Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossense S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO HERRERA BERTONE 

GUSSI - OAB:11259/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:MT/3127-A, Ozana Baptista Gusmão - 

OAB:4.062

 D E C I S Ã O

Recebo o cumprimento de sentença em todos seus termos.

Altere-se o a capa e registro dos autos para cumprimento de sentença.

Intime-se a parte executada por seu advogado constituído nos autos para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas, 

se houver.

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 do NCPC sem o pagamento voluntário, ini¬cia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

a presente, nos próprios autos, sua impugnação.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do NCPC, o 

débito será acrescido de multa de dez por cento (10%) e, também, de 

honorários advocatícios de dez por cento (10%).

 Transcorrido o prazo sem pagamento voluntário ou impugnação, desde já 

determino a realização de penhora on line dos valores buscados.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 79041 Nr: 1571-13.2016.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Guimarães Alvim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Pasquali Parise - 

OAB:112409 SP, Gustavo Pasquali Parise - OAB:155574 SP, Nayara 

Finotti Garcia - OAB:SP 373348

 DESPACHO

 Intime-se a parte exequente para manifestar quanto a exceção de 
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pré-executividade apresentada pela parte executada, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 92626 Nr: 2974-80.2017.811.0018

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCSdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E C I S Ã O

RECEBO a APELAÇÃO interposta por termo nos autos, devolvendo o 

conhecimento da matéria fática e jurídica ao Juízo ad quem.

O efeito suspensivo pretendido será analisado pelo Tribunal, conforme 

sistemática do novo código de ritos.

Tendo em vista a apresentação das razões e contrarrazões recursais 

REMETAM os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, com as homenagens de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 95511 Nr: 4352-71.2017.811.0018

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TCP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Willy Alberto Heitmann Neto 

- OAB:20.763

 D E C I S Ã O

RECEBO a APELAÇÃO interposta por termo nos autos, devolvendo o 

conhecimento da matéria fática e jurídica ao Juízo ad quem.

O efeito suspensivo pretendido será analisado pelo Tribunal, conforme 

sistemática do novo código de ritos.

Tendo em vista a apresentação das razões e contrarrazões recursais 

REMETAM os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, com as homenagens de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 65647 Nr: 2775-63.2014.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosalina Firmino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi Geglini 

- OAB:10914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E S P A C H O

 Considerando o retorno dos autos do TRF, qual negou provimento ao 

apelo da requerente e manteve incólume a sentença proferida neste Juízo, 

proceda-se o ARQUIVAMENTO dos autos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65664 Nr: 2784-25.2014.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Canopus Administradora de Consórcios S/C. Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Gonçalves Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546-A/5.258MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono do autor para efetuar o pagamento de depósito de 

diligência do Sr. Oficial de Justiça , junto ao site do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso. Caso necessário será cobrado complementação da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66588 Nr: 3425-13.2014.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anderson Henrique Figueiredo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de E. G. dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Christian Jacks Lino 

Gasparotto - OAB:6349-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deyvid Neves Delbom - 

OAB:23070/B

 Intimar Patrono da parte autora para que junte aos autos as peças 

necessarias para formação da carta de adjudicação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 66738 Nr: 3512-66.2014.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Boer & Marim Ltda-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Alves Donizeti - 

OAB:12.674, Marcelo Junior Gonçalves - OAB:MT/8787-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS e com fulcro no art. 40 da LEF, defiro o 

pedido de fl. 38 e determino a suspensão da execução pelo prazo de 01 

(um) ano.Transcorrido o prazo de suspensão, arquivem-se os autos sem 

baixa na distribuição.Decorridos 05 (cinco) anos no arquivo provisório, 

abra-se vistas dos autos ao exequente para manifestar-se a respeito do 

disposto no § 4°, do art. 40 da LEF.Após, em caso de inércia da parte 

exequente, venham conclusos para eventual reconhecimento da 

prescrição.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 66747 Nr: 3519-58.2014.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neves e Silva Bauru Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Alves Donizeti - 

OAB:12.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

 INDEFIRO por ora o pedido de requisição a Delegacia da Receita Federal, 

eis que é pacífico o entendimento de que para a quebra do sigilo do 

devedor, mediante a requisição de informações fiscais à Receita Federal, 

é admitida excepcionalmente quando reste demonstrado que se esgotaram 

os meios ordinários para a obtenção de bens do devedor passíveis de 

penhora, o que não é o caso.

Sim, pois “A requisição judicial à Receita Federal para que informe sobre a 

declaração de bens do executado somente se admite em casos 

excepcionais, demonstrado que a exequente esgotou os esforços 

possíveis para obtê-los, com resultado infrutífero” (trecho de decisão 

monocrática do Min. Luís Felipe Salomão, 25/02/2011, no agravo de 

instrumento nº 1.370.318 – MS – 2010/0210778-0).

Expeça-se certidão de inteiro teor para efetivar que a parte exequente 

leve a protesto nos termos do artigo 517, §1º do CPC.

Intime-se a exequente para indicar bens passíveis de penhora em nome da 

parte executada, sob pena de arquivamento.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 67414 Nr: 3981-15.2014.811.0018

 AÇÃO: Execução de Termo de Ajuste de Conduta->Processo de 
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Execução Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Parica Madeiras Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E S P A C H O

Diante do pedido de fl. 270, intime-se o Ministério Público para apresentar o 

valor atualizado da dívida.

Intime-se e Cumpra-se.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 69770 Nr: 1174-85.2015.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olga Nobuko Deguchi Correa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): OLGA NOBUKO DEGUCHI CORREA, Cpf: 

11224770153, Rg: 69.582, Filiação: Yaeno Deguchi e Hiroshi Deguchi, data 

de nascimento: 15/08/1943, brasileiro(a), natural de Presidente 

Prudente-SP, viuvo(a), cabelereira. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: Intime-se a parte executada acerca da constrição realizada 

através do sistema Bacenjud à fl. 99. Mantendo-se inerte, proceda-se o 

levantamento dos valores em favor da parte exequente em conta 

informada por ela.

Resumo da Inicial: A parte executada possui dívida ativa nº 20122040 no 

valor inicial de 2.722,07 (dois mil, setecentos e vinte dois reais e sete 

centavos).

Despacho/Decisão: DEFIRO o pleito de fls. 102/105.Intime-se a parte 

executada acerca da constrição realizada através do sistema Bacenjud à 

fl. 99. Mantendo-se inerte, proceda-se o levantamento dos valores em 

favor da parte exequente em conta informada por ela às fls. 102/105. No 

mais, determino a consulta no sistema Renajud de veículos em nome da 

parte executada.Sendo encontrado veículo, proceda-se a restrição dos 

bens apenas para transferência, expedindo-se mandado de penhora e 

avaliação dos veículos encontrados.Nada sendo encontrado, intime-se a 

parte exequente para indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção.Intime-se e cumpra-se.Às 

providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marcela da Cruz 

Ferreira, digitei.

Juara, 12 de março de 2020

Alexandre Sócrates Mendes Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 70611 Nr: 1568-92.2015.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilson Xavier dos Santos - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Alves Donizeti - 

OAB:12.674, Marcelo Junior Gonçalves - OAB:MT/8787-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, DEFIRO o pedido de fl. 51, e para 

tanto:Requisite-se a Receita Federal do Brasil as 03 (três) últimas 

declarações de imposto de renda da executada, via INFOJUD.No mais, 

DECRETO o segredo de justiça tendo em vista que serão solicitadas 

informações de cunho sigiloso relativo a Executada.Por fim, expeça-se 

certidão de inteiro teor para efetivar que a parte exequente leve a protesto 

nos termos do artigo 517, §1º do CPC.Intime-se. Cumpra-se.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 70618 Nr: 1573-17.2015.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BELAR Comercio de Moveis Ltda-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Alves Donizeti - 

OAB:12.674, Marcelo Junior Gonçalves - OAB:MT/8787-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E C I S Ã O

Considerando que a parte exequente tentou de todas as formas a citação 

pessoal da parte executada, cumprido o requisito estampado no 

enunciado n° 414 da súmula do STJ (A citação por edital na execução 

fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades), outra 

alternativa não resta senão a citação por edital. Nesse sentido:

 PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. 

EMPRESA NÃO LOCALIZADA. CITAÇÃO POR EDITAL. POSSIBILIDADE. 1. 

A citação por edital tem como pressuposto encontrar-se o réu/devedor em 

lugar incerto e não sabido e depende de prova quanto à frustração da(s) 

primeira(s) tentativa(s) de citação. 2. No caso, determinada a expedição 

de mandado de penhora, a citação foi frustrada por não mais funcionar a 

empresa no local indicado no título, conforme certidão lavrada por oficial 

de justiça. 3. Situação que aponta para a dissolução de fato da empresa a 

ensejar a citação por edital, modalidade que se afigura adequada ao caso. 

4. Agravo de instrumento provido. (TRF 05ª R.; AGTR 

0001676-60.2012.4.05.9999; SE; Terceira Turma; Rel. Des. Fed. Marcelo 

Navarro Ribeiro Dantas; Julg. 08/11/2012; DEJF 23/11/2012; Pág. 402)

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS defiro o pedido de fls. 42, determinando a 

citação por edital da parte executada.

Transcorrido o prazo, NOMEIO a Defensoria Pública como curador 

especial, em caso de revelia nos termos do artigo 257, IV do CPC.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 70891 Nr: 1725-65.2015.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bonsucesso S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Alves Donizeti - 

OAB:12.674, Marcelo Junior Gonçalves - OAB:MT/8787-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUGENIO COSTA FERREIRA DE 

MELO - OAB:103082

 DESPACHO

Considerando a inercia da parte exequente, conforme certificado à fl. 154, 

DETERMINO a remessa dos autos ao arquivo provisório, até sua ulterior 

manifestação.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 70901 Nr: 1732-57.2015.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Coimbra Importação e Exportação LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Alves Donizeti - 

OAB:12.674, Marcelo Junior Gonçalves - OAB:MT/8787-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Considerando a inercia da parte exequente, conforme certificado à fl. 313, 

DETERMINO a remessa dos autos ao arquivo provisório, até sua ulterior 

manifestação.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72574 Nr: 2488-66.2015.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Canopus Administradora de Consórcios S/C. Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Ferreira e Porto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 
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OAB:4482/MT, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546-A/5.258MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono do autor para efetuar o pagamento de depósito de 

diligência do Sr. Oficial de Justiça , junto ao site do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso. Caso necessário será cobrado complementação da 

diligência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73681 Nr: 3003-04.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucineide Pereira de Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossense S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe de Oliveira Alexandrino - 

OAB:18.182-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ozana baptista Gusmão - 

OAB:3127-A

 Juntada de documento protocolado pela WEB através do Sistema PEA.

Petição do Autor, Id: 138222, protocolado em: 12/03/2020 às 13:10:34

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 76397 Nr: 451-32.2016.811.0018

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado do Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Caetano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Robson Dupim Dias - 

OAB:MT/14.074, Silvia Cristina Giraldelli - OAB:12854-B

 DESPACHO

DEFIRO o pleito ministerial de fl. 274.

Designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 02/04/2020 às 

13h30.

Intimem-se as partes envolvidas.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79153 Nr: 1624-91.2016.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso - Procuradoria Geral do Estado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMARI T. R. DE OLIVEIRA - ME, Edmari 

Terezinha Rodrigues de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvia Cristina Giraldelli - 

OAB:12854-B

 De: Gabinete da Segunda Vara Para: Segunda Vara

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 10948 Nr: 152-75.2004.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdinei Neves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espicalquis Maschio - 

OAB:11540-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc,

 Trata-se de “Cumprimento de Sentença” proposto por VALDINEI NEVES 

DE OLIVEIRA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS, qualificados nos autos.

Às f. 186/187 foram expedidos os respectivos alvarás com levantamento 

dos valores depositados em favor da patrona da parte autora.

 É o breve relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

O artigo 924, II, do Código de Processo Civil dispõe o seguinte:

“Extingue-se a execução quando:

 (...)

II – obrigação for satisfeita;

(...)”

No caso em tela, verifica-se que a parte executada já quitou o débito 

pleiteado, portanto, inexistem motivos para a continuidade do feito, 

mormente quando seu objetivo já foi alcançado.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e com fulcro no artigo 924, II, do Novo 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 

o presente processo executivo, ante o pagamento do débito.

Sem custas e honorários.

Intime-se a parte exequente pessoalmente quanto à liberação dos valores.

Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de 

estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 10954 Nr: 156-15.2004.811.0018

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juvenil Luiz da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espicalquis Maschio - 

OAB:11540-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de “Cumprimento de Sentença” proposto por JUVENIL LUIZ DA 

SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, 

qualificados nos autos.

Às fls. 206/207 foram expedidos os respectivos alvarás com 

levantamento dos valores depositados em favor da patrona da parte 

autora.

 É o breve relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

O artigo 924, II, do Código de Processo Civil dispõe o seguinte:

“Extingue-se a execução quando:

 (...)

II – obrigação for satisfeita;

(...)”

No caso em tela, verifica-se que a parte executada já quitou o débito 

pleiteado, portanto, inexistem motivos para a continuidade do feito, 

mormente quando seu objetivo já foi alcançado.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e com fulcro no artigo 924, II, do Novo 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 

o presente processo executivo, ante o pagamento do débito.

Sem custas e honorários.

Intime-se a parte exequente pessoalmente quanto à liberação dos valores.

Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de 

estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 28119 Nr: 668-56.2008.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Bernadete de Freitas Gregorio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418, Paula Alessandra Rossi - OAB:10.914-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de “Cumprimento de Sentença” proposto por MARIA BERNADETE 

DE FREITAS GREGÓRIO em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS, qualificados nos autos.

Às fls. 158/159 foram expedidos os respectivos alvarás com 

levantamento dos valores depositados em favor da patrona da parte 

autora.

 É o breve relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

O artigo 924, II, do Código de Processo Civil dispõe o seguinte:
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“Extingue-se a execução quando:

 (...)

II – obrigação for satisfeita;

(...)”

No caso em tela, verifica-se que a parte executada já quitou o débito 

pleiteado, portanto, inexistem motivos para a continuidade do feito, 

mormente quando seu objetivo já foi alcançado.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e com fulcro no artigo 924, II, do Novo 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 

o presente processo executivo, ante o pagamento do débito.

Sem custas e honorários.

Intime-se a parte exequente pessoalmente quanto à liberação dos valores.

Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de 

estilo.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 39062 Nr: 3083-41.2010.811.0018

 AÇÃO: Medida Cautelar com pedido liminar (art. 796 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Arnaldo Ramão Medina, Armindo Ramão Medina

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldenir Rossatti Mancoelho, Jonathan Cesar 

Medina Rossati, João Aparecido Cardoso, Espolio de Nidia Filomena 

Medina Rossati - rep. Aldenir Rossati Mancoelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Ramão Medina - 

OAB:12914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT, Jose Carlos de Souza Pires - OAB:1938/MT, 

Leonardo Bruno Vieira de Figueiredo - OAB:8617/MT, Mara 

Graciela Costa - OAB:8984-MT, MARCELO RUBENS BETARELLO 

SETOLIN - OAB:14341-E

 DECISÃO

Vislumbra-se que o pedido de f. 661/664 tem por objetivo, tão somente a 

execução de sentença para recebimento dos honorários sucumbenciais. 

Portanto, por tratar-se de pedido distinto do principal, a petição deverá ser 

desentranhada e distribuída em autos próprios por dependência deste. 

Assim:

 I. DESENTRANHE-SE a petição de f. 661/664 e proceda-se a distribuição 

por dependência destes autos.

 II. INTIMEM-SE os advogados subscreventes para pagarem as despesas 

de ingresso, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição.

 III. INTIMEM-SE os autores Arnaldo e Armindo para que se manifestem 

acerca da petição de f. 659/660, no prazo de 15 (quinze) dias,

 Após conclusos.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 40596 Nr: 1047-89.2011.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Danielle Pelizaro Veloso de Araujo-ME, Danielle 

Pelizaro Veloso de Araújo, Espólio de José Márcio Veloso de Araújo - 

Representado por Danielle Pelizaro Veloso de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B, Felicio Hirocazu Ikeno - OAB:3470, Mauro Paulo 

Galera Mari - OAB:MT/3.056, Vanessa Tokie Kawabata Ishiki - 

OAB:13187-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Robson Dupim Dias - 

OAB:MT/14.074, Silvia Cristina Giraldelli - OAB:12854-B

 D E S P A C H O

Diante do pedido de fls. 106/107, intime-se a parte exequente para 

apresentar o valor atualizado da dívida.

Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 42481 Nr: 2909-95.2011.811.0018

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celso Antonio Rezende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de E. G. dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:, Moacir Velozo Junior - OAB:17.762-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Considerando que o cumprimento das regras notariais constante das 

notas devolvidas é ônus que incumbe a parte, não há qualquer 

deliberação a ser feita pelo juízo ex offício.

Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao arquivo, com 

as anotações e baixas de estilo.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 42498 Nr: 2926-34.2011.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sérgio Olimpio de Oliveira, Marlucia Pereira de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:MT/3.056, Vanessa 

Tokie Kawabata Ishiki - OAB:13187-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

DEFIRO a petição de f. 133.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 56454 Nr: 2694-85.2012.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Grinauria Maria da Conceição Meirelles

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi - 

OAB:10.914-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de “Cumprimento de Sentença” proposto por GRINAURIA MARIA 

DA CONCEIÇÃO MEIRELLES em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS, qualificados nos autos.

Às fls. 138/139 foram expedidos os respectivos alvarás com 

levantamento dos valores depositados em favor da patrona da parte 

autora.

 É o breve relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

O artigo 924, II, do Código de Processo Civil dispõe o seguinte:

“Extingue-se a execução quando:

 (...)

II – obrigação for satisfeita;

(...)”

No caso em tela, verifica-se que a parte executada já quitou o débito 

pleiteado, portanto, inexistem motivos para a continuidade do feito, 

mormente quando seu objetivo já foi alcançado.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e com fulcro no artigo 924, II, do Novo 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 

o presente processo executivo, ante o pagamento do débito.

Sem custas e honorários.

Intime-se a parte exequente pessoalmente quanto à liberação dos valores.

Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de 

estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 56945 Nr: 3172-93.2012.811.0018
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bezerra Industria e Comercio de Madeiras 

Ltda-EPP, Orivaldo Nunes Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT/3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E C I S Ã O

Através da petição de fl. 90, a parte exequente pleiteia a requisição de 

informações fiscais oriundas da Receita Federal, notadamente as 

declarações de imposto de renda, relacionadas a parte executada.

Vê-se dos autos que o exequente comprovou no referido pleito haver 

esgotados todos os meios legais à sua disposição para localizar bens 

passíveis de penhora em nome da parte executada.

 É pacífico o entendimento de que para a quebra do sigilo do devedor, 

mediante a requisição de informações fiscais à Receita Federal, é admitida 

excepcionalmente quando reste demonstrado que se esgotaram os meios 

ordinários para a obtenção de bens do devedor passíveis de penhora.

Neste sentido: “A requisição judicial à Receita Federal para que informe 

sobre a declaração de bens do executado somente se admite em casos 

excepcionais, demonstrado que a exequente esgotou os esforços 

possíveis para obtê-los, com resultado infrutífero” (trecho de decisão 

monocrática do Min. Luís Felipe Salomão, 25/02/2011, no agravo de 

instrumento nº 1.370.318 – MS – 2010/0210778-0).

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, DEFIRO o pedido de fl. 90, e para tanto:

Requisite-se a Receita Federal do Brasil as 03 (três) últimas declarações 

de imposto de renda da executada, via INFOJUD.

No mais, DECRETO o segredo de justiça tendo em vista que serão 

solicitadas informações de cunho sigiloso relativo a Executada.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 58629 Nr: 1119-08.2013.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oliveira de Souza e Schmoeler da Silva Ltda - 

ME, Luiza Schmoeler da Silva, Adivani Benedita da Silva, Ailton Benedito 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT/3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E C I S Ã O

DEFIRO em parte o pleito de fls. 93/94.

Proceda-se o levantamento dos valores em favor da parte exequente em 

conta informada por ela às fls. 93/94.

 No mais, determino a consulta no sistema Renajud de veículos em nome 

da parte executada.

Sendo encontrado veículo, proceda-se a restrição dos bens apenas para 

transferência, expedindo-se mandado de penhora e avaliação dos 

veículos encontrados.

Por fim, caso seja inexitosa a busca de veículos em nome da parte 

executada no sistema Renajud, volte-me concluso para análise do pedido 

de buscas nos sistemas Anoreg e Infojud.

Intime-se e cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 61106 Nr: 3720-84.2013.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Danielle Pelizaro Veloso de Araujo-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT/3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvia Cristina Giraldelli - 

OAB:12854-B

 D E C I S Ã O

Através da petição de fl. 99, a parte exequente pleiteia a requisição de 

informações fiscais oriundas da Receita Federal, notadamente as 

declarações de imposto de renda, relacionadas a parte executada.

Vê-se dos autos que o exequente comprovou no referido pleito haver 

esgotados todos os meios legais à sua disposição para localizar bens 

passíveis de penhora em nome da parte executada.

 É pacífico o entendimento de que para a quebra do sigilo do devedor, 

mediante a requisição de informações fiscais à Receita Federal, é admitida 

excepcionalmente quando reste demonstrado que se esgotaram os meios 

ordinários para a obtenção de bens do devedor passíveis de penhora.

Neste sentido: “A requisição judicial à Receita Federal para que informe 

sobre a declaração de bens do executado somente se admite em casos 

excepcionais, demonstrado que a exequente esgotou os esforços 

possíveis para obtê-los, com resultado infrutífero” (trecho de decisão 

monocrática do Min. Luís Felipe Salomão, 25/02/2011, no agravo de 

instrumento nº 1.370.318 – MS – 2010/0210778-0).

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, DEFIRO o pedido de fl. 99, e para tanto:

Requisite-se a Receita Federal do Brasil as 03 (três) últimas declarações 

de imposto de renda da executada, via INFOJUD.

No mais, DECRETO o segredo de justiça tendo em vista que serão 

solicitadas informações de cunho sigiloso relativo a Executada.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 61689 Nr: 4312-31.2013.811.0018

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdinei Neves de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Severo de Lemos - 

OAB:1963253

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espicalquis Maschio 

- OAB:11540-B

 DESPACHO

 Considerando o trânsito em julgado da sentença, ARQUIVEM-SE os autos 

com as baixas e anotações de estilo.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 64085 Nr: 1444-46.2014.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdirene Almeida Barros- PM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BMG S/A, NIPOFLEX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:, Douglas Marcelino Fracarolli - OAB:24914/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Em razão da certidão de fl. 379 e para evitar eventual nulidade processual, 

intime-se pessoalmente a parte executada Nipoflex no mesmo endereço 

em que foi citada (fl. 249, verso).

 Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 64172 Nr: 1522-40.2014.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Agenor Sinval Alves Modesto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 

OAB:9893

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, JULGO EXTINTA a presente execução 

fiscal, e o faço com fulcro no art. 485, inciso IX do CPC.Custas isentas. 

Sem condenação em honorários.Transitado em julgado, arquivem-se os 

presentes autos, com as baixas de estilo.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 65518 Nr: 2665-64.2014.811.0018

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Alcir Paulino, Valdir Leandro Cavichioli, 

Luiz Carlos Carassa, Roberto Sachetti, Fabio Alves Donizeti, Leonardo 

Fernandes Maciel Esteves, João Aparecido Cardoso, Rosangela Cristina 

Santelli, Andreia Cristina Correia Sichieri, Wilson Aluizio da Silva Figueira, 

Clínica Médica Vale do Arinos Ltda, Clinica Médica São Paulo Ltda - EPP, 

Figueira e Chaves Ltda, Marilza Helena Rodrigues Viana, Francisco de 

Assis Domingues, Fernando do Nascimento Melo, Haroldo Hatanaka, 

Luciana Bevilacqua Barros, Takaaki Hosoume, Vanilda de Souza, São 

Lucas Prestadora de Serviços e Atividades Hospitalares Ltda EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT, André Rodrigo Schneider - OAB: 

MT/7.824-B, Élcio Lima do Prado - OAB:4.757/MT, Fabio Alves 

Donizeti - OAB:12.674, Ghyslen Robson Lehnen - OAB:15.312/MT, 

Giana Vanessa Micheletti - OAB:13007, Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, LEONARDO FERNANDES MACIEL ESTEVES - 

OAB:14143, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164, LUIZ 

CARLOS CARASSA - OAB:4223, Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418, Patrícia Quessada Milan - OAB:7131/MT, Rodrigo 

Carlos Bergo - OAB:8.435/O MT, RODRIGO LUIZ MARTINS - 

OAB:8981, Rodrigo Luiz Martins - OAB:8981/MT, Roney Sandro 

Cunha - OAB:5030/MT, Silvio Luiz de Oliveira - OAB:3546-A

 DESPACHO

Tendo em vista o retorno da carta registrada constando “ausente”, 

intime-se a parte requerente para dar prosseguimento ao feito no prazo de 

05 (cinco) dias, pugnando o que entender de direito.

 Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67490 Nr: 27-24.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marinalva Gimenes Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Novo Mundo Móveis e Utulidades Ltda, 

SERASA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Carassa - 

OAB:4.223-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Miranda Lima - 

OAB:13.241-A, Ussiel Tavares da Silva Filho - OAB:3150-A

 Manifeste-se a parte autora em 5 (cinco) dias acerca da extinção do 

processo, ante a quitação integral do débito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75085 Nr: 3721-98.2015.811.0018

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itau Veiculos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristiane Xavier Lemes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES 

- OAB:171045, Washington Faria Siqueira - OAB:18.071-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Albertini Colet - 

OAB:20262/0

 Intime-se a parte autora para, querendo, manifestar-se nos autos, 

pugnando o que entender de direito, quanto ao valor remanescente, 

referente aos honorários advocatícios e as custas processuais (fl. 160).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30620 Nr: 3191-41.2008.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Moacir de Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itau Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Magaiver Baesso dos Santos - 

OAB:21081/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:8184-A

 Nos termos do artigo 5º, § do Provimento nº 31/2016/CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte executada, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

1.354,70(mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e setenta centavos), a 

que foi condenada nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$ 677,35(seiscentos e setenta e sete reais e 

trinta e cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 

677,35(seiscentos e setenta e sete reais e trinta e cinco centavos), para 

fins da guia de taxa. Informo que a guia deverá ser emitida pelo site 

www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Emitir guias, selecionar 

o serviço da lista – custas e taxas finais ou remanescentes- preencher o 

número único do processo e buscar, após conferir os dados e gerar guia. 

Informo ainda, que após o pagamento da guia emitida deverá ser 

protocolada o comprovante de pagamento na Central de Arrecadação e 

Arquivamento, para as devidas baixas.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1001719-02.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

M C DE M GOMES LAMINADOS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUISELA DAIANA NORONHA DORNELLES OAB - MT25456/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHEFE DE FISCALIZAÇÃO E VISTORIA DA SEMA/MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1001719-02.2019.8.11.0018. IMPETRANTE: M C DE M 

GOMES LAMINADOS IMPETRADO: CHEFE DE FISCALIZAÇÃO E VISTORIA 

DA SEMA/MT D E C I S Ã O I N T E R L O C U T Ó R I A A expedição de 

Alvará de Funcionamento é ato vinculado, bastando ao interessado o 

cumprimento das exigências do ente estatal para fazer jus à concessão 

da licença, o que, em tese, se evidencia no caso concreto. A licença tem 

caráter vinculado, a significar que não há espaço para discricionariedade 

da Administração quando provocada para concedê-la. Desta forma, se o 

interessado preenche os requisitos legais elencados, possui direito 

subjetivo à edição daquele ato administrativo e a Administração, uma vez 

provocada, não poderá negar a licença ao particular, cabendo à este, 

inclusive, o ajuizamento de mandado de segurança para proteger direito 

líquido e certo, não amparado por habeas corpus, sempre que, ilegalmente 

ou com abuso de poder, sofrer violação ou houver justo receio de 

sofrê-la. In casu, o obstáculo levantado pelo órgão ambiental é o Termo de 

Embargo n° 741782, de 24/06/2019, lavrado em desfavor de “Industria e 

Comercio de Madeiras Paulino LTDA”, CNPJ n° 09.152.520/0001-94. Ainda, 

o embargo foi lavrado até que a empresa embargada “proceda a exclusão 

do crédito virtual de toras, objeto do auto de infração 9134611/E”. Assim, 

verifica-se que o embargo diz respeito a irregularidades documentais da 

empresa embargada, no tocante ao crédito virtual de madeiras no sistema 

do órgão ambiental, não dizendo respeito ao imóvel em que a atividade 

industrial era desenvolvida, e nem mesmo com a validade licença de 

operação concedida. A processo administrativo em que se pleiteou a 

renovação da licença de operação e a alteração da titularidade da licença 

de operação n° 315588/2017 (Protocolo n° 191188/2019 de 26/04/2019), 

encontra-se paralisado em função do termo de embargo lavrado contra 

terceira pessoa, e não contra a impetrante. Ora, em um Estado de Direito a 

penalidade imposta a uma pessoa não pode passar automaticamente para 

outra pessoa, sob pena de se inviabilizar a atividade econômica, motor 

que sustenta nosso pais! O simples fato da impetrante ter arrendado um 

imóvel no qual, anteriormente funcionava a empresa embargada, não faz 

com que o termo de embargo seja imposto à terceira pessoa, que nada 

tem a ver com o ilícito ambiental praticado por terceiro, e que gerou o 

embargo. A demora excessiva na concessão da licença ambiental, nas 
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hipóteses de atendimento de todas as exigências legais, autoriza a 

intervenção do Poder Judiciário, permitindo que sejam adotadas as 

medidas necessárias para que a impetrante não seja impossibilitada de 

desenvolver sua atividade econômica. Nesse sentido: TRF1-0257889) 

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. 

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS 

RENOVÁVEIS (IBAMA). CARVOARIA. LICENÇA DE OPERAÇÃO (LO). 

RENOVAÇÃO ANUAL. EXCESSIVA DEMORA DO PROCEDIMENTO 

ADMINISTRATIVO. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. 

SUSPENSÃO DO EMBARGO ATÉ APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE 

RENOVAÇÃO. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. A demora injustificada na 

apreciação do procedimento administrativo, pelo Ibama, para renovação da 

Licença de Operação (LO), configura omissão passível de correção pelo 

Poder Judiciário. 2. Sentença que concedeu, em parte, a segurança, para 

suspender o embargo das atividades da carvoaria até a apreciação do 

pedido de renovação da Licença de Operação (LO), que se confirma. 3. 

Apelação e remessa oficial, tida por interposta, desprovidas. (Apelação 

em Mandado de Segurança nº 0000581-40.2007.4.01.3901/PA, 6ª Turma 

do TRF da 1ª Região, Rel. Daniel Paes Ribeiro. j. 30.05.2016, unânime, 

e-DJF1 09.06.2016). Depreende-se dos autos, que a impetrante cumpriu 

todos os requisitos para a concessão do ato administrativo. Sim, pois 

através do ofício n° 144362/SGDD/2019, a SEMA exigiu que a impetrante 

sanasse as pendencias, que consistiam apenas na juntada do Plano de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRSI), declaração de passivo 

ambiental, e certidão da Jucemat (f. 112). As pendencias foram sanadas 

tempestivamente, como se vê do protocolo n° 291264/2019, de 

19/06/2019, ocasião em que foram juntados os documentos solicitados. 

Por sua vez, a SEMA realizou inspeção no pátio da impetrante, consoante 

se observa do auto de inspeção n° 180860 (f. 113). Sendo assim, restou 

comprovado o atendimento de todos os requisitos necessários para a 

concessão da licença. A fumaça do bom direito está presente, na medida 

em que a impetrante comprovou a atendimento das exigências legais, que 

autorizariam a renovação da licença e sua transferência para a sua 

titularidade. O perigo da demora é evidente, tendo em vista que o processo 

administrativo se arrasta a quase um ano, inviabilizando as atividades 

empresariais da impetrante, que diante da burocracia estatal, está sem 

gerar empregos, sem produzir riquezas, e correndo sérios riscos de ir à 

bancarrota. Com efeito, entendo que tal situação autoriza a intervenção do 

Poder Judiciário, não havendo que se falar em usurpação de competência 

administrativa, uma vez que a demora na expedição de ato que compete a 

SEMA equipara-se à omissão que viola direito subjetivo do particular. 

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, vislumbrando a razoável probabilidade 

da existência de direito líquido e certo da impetrante, defiro parcialmente a 

liminar vindicada, para determinar que a autoridade coatora deixe de se 

utilizar do Termo de Embargo n° 741782, de 24/06/2019, viabilizando o 

julgamento administrativo do processo n° 315588/2017 (Protocolo n° 

191188/2019 de 26/04/2019), que deverá ser julgado no prazo 

improrrogável de 30 (trinta) dias. OUTROSSIM, caso a omissão 

administrativa perdure após o prazo fixado no parágrafo anterior, defiro a 

liminar para autorizar o exercício das atividades empresariais da 

impetrante até a apreciação do pedido de renovação e transferência da 

Licença de Operação. Notifique(m)-se a(s) autoridade(s) impetrada(s) a 

fim de que, no prazo de dez (10) dias, preste(m) as informações que 

julgar(em) necessárias (Lei nº 12.016/2009, art. 7º, I). Notifique-se o 

Estado de Mato Grosso e a Procuradoria da SEMA para, querendo, 

integrar o feito. Após, colha-se o parecer do parquet. Por fim, concluso 

para sentença. CUMPRA-SE ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de 

Direito-

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 120472 Nr: 7413-03.2018.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celso Azuaga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandra Aline de Farias - 

OAB:21308/O, Simone Bergamaschi da Fonseca - OAB:5.810

 Autos nº 7413-03.2018.811.0018 - Cód. 120472

Denunciado: Celso Azuaga

Imputação: Artigo 180 do Código Penal

Vistos em correição,

Nos termos do artigo 89, da Lei 9.099/98, designo audiência para 

oferecimento da proposta de suspensão condicional do processo para o 

dia 16 de abril de 2020, às 17h30min.

 Intime-se o acusado advertindo-o que deverá comparecer à audiência 

acompanhado de advogado, na impossibilidade de fazê-lo ser-lhe-á 

nomeado defensor dativo.

Dê-se ciência ao Ministério Público Estadual e a Defensoria Pública.

 Cumpra-se.

 Juara/MT, 02 de setembro de 2019.

 Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito

Comarca de Juína

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1002131-09.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE MARIA GATTI (REQUERENTE)

SUELI APARECIDA GATTI DA LUZ (REQUERENTE)

SERGIO JOSE GATTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA DE SOUZA NASCIMENTO OAB - MT26287/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA SE MANIFESTAR, NO PRAZO 

LEGAL, ACERCA DA RESPOSTA DO OFÍCIO APRESENTADA AOS AUTOS.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000244-53.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

E. O. D. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LEMOS GIL OAB - MT0014933A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. M. B. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROMOVA A DISTRIBUIÇÃO 

DA CARTA PRECATÓRIA EXPEDIDA PARA A COMARCA DE ALVORADA 

D'OESTE-RO, COMPROVANDO NOS AUTOS A SUA DISTRIBUIÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000598-20.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICHELLEN CRISTINA AMARAL TEODORO (EXECUTADO)

AGNALDO EGIDO NUNES JUNIOR (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, 

Citação, Notificação Certifico, que no dia 10.04.2017, diligenciei na Av. 

Dep. Hitler Sansão, Mód.01, deixando de citar o Sr. AGNALDO EGIDO 

NUNES JUNIOR, diante da não localização do devedor, nem da localização 

da residência ou estabelecimento n.103. Diligenciei na Av. das 

Andorinhas, Mód.04, deixando de citar a Srª. MICHELLEN CRISTINA 

AMARAL TEODORO, diante da não localização da devedora, nem da 

localização n.56, nesta diligência. Uma vez exaurido valor da diligência 

recolhida, devolvo o presente, para que a parte interessada forneça a 

nova numeração das residência, diante da mudança de 

endereço(numeração) nesta cidade. Todo o referido é verdade e dou fé. 

JUÍNA/MT, 11 de abril de 2017. OSMAR DELUCA Oficial de Justiça

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000442-61.2018.8.11.0025
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Parte(s) Polo Ativo:

ORVANIA CASTRO DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLIANE DE BRITO BATISTA OAB - MT21950/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUDIBORGONHA CASTRO DA CUNHA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

1ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (66) 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 EDITAL DE 

PUBLICAÇÃO DE INTERDIÇÃO - MODIFICAÇÃO DE CURADOR(A) Prazo do 

Edital: 30 (TRINTA) Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO FABIO PETENGILL PROCESSO n. 

1000442-61.2018.8.11.0025 Valor da causa: R$ 954,00 ESPÉCIE: [Tutela e 

Curatela]->PETIÇÃO CÍVEL (241) POLO ATIVO: Nome: ORVANIA CASTRO 

DA CUNHA, Endereço: Rua Narciso Esparavieri, s/n, Santa Rita, 

CASTANHEIRA - MT - CEP: 78345-000. POLO PASSIVO: Nome: 

GUDIBORGONHA CASTRO DA CUNHA, Endereço: Rua Narciso 

Esparavieri, s/n, Santa Rita, CASTANHEIRA - MT - CEP: 78345-000. 

FINALIDADE: MODIFICAÇÃO DA CURATELA DO INTERDITADO 

GUDIBORGONHA CASTRO DA CUNHA, REMOVENDO A CURADORA 

ANTIGA DIRCE FERNANDES DA CUNHA, E NOMEANDO COMO 

CURADORA ESPECIAL DEFINITIVA ORVANIA CASTRO DA CUNHA, A 

QUAL PASSA A REGER A VIDA DO INTERDITADO, SEUS BENS E SEU 

PATRIMÔNIO, ATOS NEGOCIAIS E DE ADMINISTRAÇÃO, POR SER O 

INTERDITADO ABSOLUTAMENTE INCAPAZ, NOS TERMOS DO ARTIGO 

755, DO NCPC. A CURADORA NÃO PODERÁ POR QUALQUER MODO 

ALIENAR OU ONERAR BENS MÓVEIS, IMÓVEIS OU DE QUAISQUER 

NATUREZA PERTENCENTES AO INTERDITADO, SEM AUTORIZAÇÃO 

JUDICIAL. OUTROSSIM, OS VALORES RECEBIDOS DE ENTIDADE 

PREVIDENCIÁRIA DEVERÃO SER APLICADOS EXCLUSIVAMENTE NA 

SAÚDE, ALIMENTAÇÃO E BEM ESTAR DO INTERDITADO. RESUMO DA 

INICIAL: Trata-se de Ação de Substituição de Curatela com Pedido de 

Antecipação de Tutela, ajuizada por Orvania Castro da Cunha em face de 

Gudiborgonha Castro da Cunha, requerendo sua nomeação como 

Curadora do Requerido/Interditando, ação esta distribuída em 03/04/2018, 

e sentenciada em 26/06/2019. E, para que chegue ao conhecimento de 

todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital, que será afixado no lugar de costume e publicado na 

forma da Lei. Eu, MATHEUS RIBEIRO BATISTA PAINS - TÉCNICO 

JUDICIÁRIO, digitei. JUÍNA, 13 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000728-73.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ERUDEMAR PIASSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO LUIZ PASQUALLI OAB - PR41932 (ADVOGADO(A))

CRISTIANE MICHELI GABARDO OAB - PR55840 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMARILDO JAIR BRUGNERA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - MT22196-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, SE 

MANIFESTAR ACERCA DOS EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA 

APRESENTADOS AOS AUTOS.

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000911-10.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

FELICIO DANIEL DA SILVA (REQUERENTE)

ALESSANDRO FERNANDES DA SILVA (REQUERENTE)

DIVINA FERNANDES DA SILVA (REQUERENTE)

LEILA FERNANDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TEILON AUGUSTO DE JESUS OAB - MT23691/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, 

ACERCA DA RESPOSTA DO OFÍCIO JUNTADA NA ID 30299612.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 81957 Nr: 1710-17.2011.811.0025

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDGSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANE SANTIN RODRIGUES - 

OAB:4206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELI FELBER - 

OAB:10.623/MT

 Portanto, expeça-se ofício à Caixa Econômica Federal para que promova 

a transferência dos valores depositados a título de FGTS na conta 

vinculada do devedor para conta judicial vinculada ao presente feito. 

Após, intime-o para, querendo, apresentar impugnação, no prazo 

legal.Independente da diligência aqui deferida, determino a intimação da 

devedora para dar andamento efetivo à execução já que o valor de seu 

crédito é bem superior à penhora aqui determinada, sob pena de extinção 

da execução por desídia.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.Juína/MT, 12 de março de 2020.FABIO PETENGILLJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 12012 Nr: 1414-10.2002.811.0025

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUSTAVO RODRIGUES DE CARVALHO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE GUSTAVO RODRIGUES DE 

CARVALHO, ANA ESTRADA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - 

OAB:26319/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADALBERTO MOREIRA DIAS - 

OAB:7582-0/MT, JARBAS ANTONIO DIAS - OAB:7842-B

 Assinado o termo de compromisso em maio de 2019 (fls. 247), o novo 

inventariante tal qual os anteriores, mesmo expedidos ofícios e diligências 

a vários órgãos, para auxiliar na arrecadação de bens do Espólio, nada 

mais fez e os autos retomaram sua lentidão, sua inercia injustificável, 

razão pela qual, antes de nova destituição do encargo, determino a 

intimação do inventariante para que cumpra as ordens de fls. 219 e 

providencie a complementação das declarações, esclareça sobre a 

arrecadação do patrimônio, colacione as certidões de regularidade fiscal 

junto às 3 Fazendas Públicas, no prazo improrrogável, por qualquer motivo 

ou argumento, de 10 dias.Vindo as correções, conclusos para 

saneamento; silente o auxiliar judicial, certifique-se e intime-se o credor 

(Banco do Brasil S/A) para que manifeste interesse em indicar 
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administrador judicial do espólio, no prazo de 15 dias.Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. 

Juína/MT, 12 de março de 2020.FABIO PETENGILL,Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 49876 Nr: 3125-06.2009.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCIELE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CONCEIÇÃO SOUSA - 

OAB:12214/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAÍNA BRAGA DE ALMEIDA 

- OAB:13.701/MT, PEDRO FRANCISCO SOARES - OAB:12999/O

 Sendo assim, se há aproximação entre os litigantes ou seus 

representantes, se existe indicativo de interesse na composição, pode, 

qualquer uma das partes, comparecer ao CEJUSC e agendar a tentativa de 

conciliação/mediação, não havendo necessidade de isso ser feito pelo 

juízo, diretamente.Fixada essa ideia, e porque a credora apresentou a 

planilha atualizada de seu crédito, com as correções e abatimentos que 

reputou adequadas, e já houve a intimação pessoal do devedor sem que 

tenha sido realizado o pagamento espontâneo da obrigação, na esteira do 

que já havia sido deferido anteriormente, acolho o pedido da autora de 

constrição de bens do patrimônio do devedor até o limite de satisfação da 

dívida, fazendo-o de forma a observar a ordem de gradação fixada no art. 

835 do CPC, ou seja, deferindo, primeiramente, a pesquisa e eventual 

bloqueio de ativos financeiros pertencentes aos executados que 

porventura se encontrem depositados/aplicados em instituições 

financeiras, via sistema BACENJUD, observando-se as normas esculpidas 

na CNGC para essa espécie de penhora judicial.Sendo exitosa a tentativa 

de constrição, expeça-se mandado de intimação do devedor.Restando 

negativa a resposta da diligência supra, defiro, subsidiariamente e 

respeitada a sequência legal, a consulta e eventual bloqueio de veículos 

registrados em nome do devedor, pelo sistema RENAJUD.Se infrutíferas 

essas primeiras diligências, intime-se a exequente a providenciar os meios 

(recolhimento da diligência, disponibilização das vias necessárias) para a 

constrição dos bens referenciados no pedido alternativo (caminhões, 

tratores que o executado estaria desviando para seu irmão mas seriam de 

sua propriedade).Publique-se. Intimem-se.Providências necessárias. 

Juína/MT, 12 de março de 2020.FABIO PETENGILL Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 86409 Nr: 241-96.2012.811.0025

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NCMDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINÉIA DE OLIVEIRA - 

OAB:10845, THIAGO ALVES DE SOUZA MELO - OAB:13964

 Processo nº: 241-96.2012.811.0025 (Código: 86409)

Exequente: Nayara Cristina Moraes da Cruz

Executado: Manoel Alexandrino da Cruz Filho

VISTOS,

 Tratando-se de execução de alimentos em que, apesar de ter havido 

sinalização das partes da possibilidade de consenso sobre o objeto da 

pretensão, porque há oferta do devedor de pagamento da dívida, mas de 

forma parcelada, e, por outro lado, concordância da credora com o 

alongamento do perfil da dívida, mas discordando do montante a ser pago, 

não se chegou a um resultado eficiente, aparentemente pela dificultosa 

comunicação entre as partes, estando os autos sem efetivo 

impulsionamento há algum tempo, determino a intimação da autora para 

que dê andamento efetivo ao feito, requerendo o que entender adequado 

para restabelecer a marcha executória.

Sem prejuízo, porque desde maio de 2014 a exequente atingiu a 

maioridade e, portanto, a partir desse instante passou a ter contado contra 

si os prazos prescricionais, e havendo entendimento pacífico no STJ no 

sentido de que a prescrição intercorrente não é novidade trazida pelo art. 

921 do NCPC, sempre tendo sido existente no sistema processual pátrio, 

constatado que a execução se arrasta de modo ineficiente por tempo bem 

superior ao biênio ao qual alude o art. 206, § 2º do CCB, intime-se a autora 

a, no prazo de 15 dias, se manifestar especificamente sobre as premissas 

de aplicação da prescrição definidas no IAC n. 01 do STJ, apontando 

eventuais causas de interrupção/suspensão/impedimento da contagem da 

marcha prescricional a partir de sua maioridade.

Com ou sem manifestação, retornem conclusos para novas deliberações.

Às providências.

 Juína (MT), 12 de março de 2.020.

 FABIO PETENGILL,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 18334 Nr: 3444-81.2003.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIMONE DE SOUZA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMDS, ADRIANO HUBNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNO OSTWALD - 

OAB:4686/O, DAVID BRANDÃO MARTINS - DEFENSOR PÚBLICO - 

OAB:0041

 Processo n°: 3444-81.2003.811.0025 (Código nº: 18334)

AUTOR: Igor Mateus de Souza

 RÉU: Adriano Hubner

AÇÃO PENAL

VISTOS.

Apresentado pedido de desentranhamento de peças e documentos 

carreados aos autos, porque supostamente protocolizados 

equivocadamente, já que o cumprimento de sentença deveria ser 

formulado noutros autos, defiro o pedido verberado pelo credor, mediante 

o recolhimento das custas correspondentes.

No que tange ao pedido de traslado das peças para os autos corretos, 

trata-se de diligência de responsabilidade da parte que pode perfeitamente 

reproduzir a cópia da documentação e acosta-la no processo que entende 

correto.

Intime-se para levantamento dos documentos e depois retornem ao 

arquivo.

Às providências.

Juína/MT, 12 de março de 2020.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 43864 Nr: 2634-33.2008.811.0025

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KHMG, EJGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO FERNANDO GIANINI LEITE - 

OAB:20037A/MT, LUIZ FERNANDO MORAES DE MELLO - ORIENTADOR 

DA FACULDADE AJES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NATHALIA FERNANDES DE 

ALMEIDA - OAB:OAB/MT 17.249

 Processo n°: 2634-33.2008.811.0025 (Código nº: 43864)

Exequente: K.H.M.G., representado por sua mãe, Ediene Mendes Barros

Executado: Eleandro José Gonçalves dos Santos

VISTOS.

Determinada a prisão civil do executado, pela renitente postura de 

inadimplência com suas obrigações alimentícias, insira-se a ordem de 

prisão no BNMP e, sem prejuízo dessa diligência, como o paradeiro do réu 

é incerto, já que segundo a certidão de fl. 85/v, sua genitora confirmou 

que o réu possui domicílio na cidade mas não tem permanência constante, 

porque estaria trabalhando em uma distribuidora de bebidas na cidade de 

Colniza/MT, determino a realização de pesquisa de endereços do 

executado, via sistemas SIEL (eleitoral), INFOSEG e CAGED, a fim de que 

se identifique informações sobre o endereço atualizado do devedor, e, 

havendo registro de vínculo de emprego formal, expeça-se ofício ao 

empregador para que proceda o bloqueio e o depósito de 50% do salário 

do executado diretamente em juízo, até o limite de satisfação da dívida em 

cobrança.
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Restando infrutífera a providência oficiem-se as prestadoras de serviço 

públicos de Energia e Água, bem como nos segmentos de telefonia 

móvel/fixo e Internet: VIVO, TIM, CLARO, OI, para que informe endereço do 

executado nos termos do Art. 256, §3° do CPC.

 Ainda, determino aos órgãos de segurança pública a eventual indicação 

de informação do paradeiro do devedor, para consecução da ordem de 

prisão exarada nos autos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Juína/MT, 12 de março de 2020.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 55610 Nr: 1892-37.2010.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LGLM, SILVANA PEREIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO PATRICK MORINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CONCEIÇÃO SOUSA - 

OAB:12214/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELI FELBER - 

OAB:10.623/MT

 Número do Processo: 1892-37.2010.811.0025 (Cód. 55610)

Exequente: L.G.L.M., representada por sua mãe, Silvana Pereira Lima

Executado: Fernando Patrick Morini

EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

VISTOS.

Iniciada a execução de alimentos há uma década, prossegue a execução 

sem qualquer efetividade, em busca de localizar bens ou o paradeiro do 

devedor.

Depois de duas frustradas tentativas de constrição de ativos financeiros 

depositados em instituições financeiras e de busca de veículos 

desembaraçados registrados em nome do devedor, a exequente repete o 

pedido, sem qualquer justificativa plausível, além de requerer a inserção 

da dívida nos bancos de dados de restrição ao crédito, via SERASAJUD, e 

a realização de buscas de imóveis porventura existentes na cidade de Rio 

Branco/AC, onde, supostamente o executado estaria residindo.

De saída, porque a dívida já está negativada (fl. 136) nada há que se 

deliberar nesse sentido, assim como, tendo sido realizada recentemente a 

pesquisa de bens via BACENJUD e RENAJUD, rejeito a sua repetição pura 

e simples.

No tocante ao pedido de busca de imóveis, na Comarca onde 

supostamente residiria o devedor, determino que, primeiramente, a credora 

esclareça se ele está no Acre ou em alguma cidade do Paraná como foi 

afirmado anteriormente, porque não se justifica a realização aleatória de 

buscas e pesquisas patrimoniais, sem que a parte diligencie, no mínimo, 

em apontar onde reside seu pai.

Sendo assim, determino seja a autora intimada a dar andamento efetivo, a 

impulsionar o feito de modo diligente, no prazo de 15 dias, pena de 

extinção por desídia processual.

Intime-se e depois vistas ao MPE por se tratar de execução de alimentos 

envolvendo menor de idade e, finalmente, conclusos para ulteriores 

deliberações.

Às providências.

Juína/MT, 12 de março de 2020.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 93200 Nr: 1324-16.2013.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA / MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENES OLIVEIRA RIOS, JOSE ANTUNES DE 

FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA GARDIM - OAB:MT/ 

19479/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE HERRERA DE 

OLIVEIRA - OAB:14867/MT, NADER THOMÉ NETO - OAB:11.890-B/MT, 

ORLANDO GERALDO DE OLIVEIRA - OAB:18619-O

 [...].Desse modo, rejeito o pedido de prova pericial sobre os defeitos 

estruturais e de construção indicados no documento público que embasou 

a reprovação da prestação de contas sobre o Convênio n. 0119/2007.Por 

fim, porque há evidente controvérsia sobre todo procedimento de medição, 

recebimento, notificação para realização de consertos e reparos na obra, 

porque os dois demandados atribuem ao outro exclusivamente a prática 

de atos nesse sentido, faculto às partes a apresentação de provas que 

ainda pretendam produzir, justificando-as e demonstrando a sua 

relevância, no prazo comum de 10 dias, pena de preclusão do 

direito.Havendo pedido de dilação probatória, conclusos para análise; 

silentes as partes, conclusos para julgamento conforme estado do 

processo.Publique-se.Às providências.Juína/MT, 13 de fevereiro de 2020. 

FABIO PETENGILL,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 108340 Nr: 1730-66.2015.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO FRANCISCO SOARES, JANAÍNA BRAGA DE 

ALMEIDA GUARIENTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SABINA GANZER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAÍNA BRAGA DE ALMEIDA - 

OAB:13.701/MT, PEDRO FRANCISCO SOARES - OAB:12999/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JARBAS ANTONIO DIAS - 

OAB:7842-B

 Processo nº 1730-66.2015.811.0025 – Código 108340

Exequente: Pedro Francisco Soares e outro

Executado: Sabina Ganzer

VISTOS,

Manifestam-se os exequentes requerendo a realização de pesquisa 

eletrônica, por parte do juízo, a fim de localizar veículos em nome da 

devedora que possam estar registrados no sistema RENAJUD.

De proêmio, é de se recordar que a utilização da ferramenta virtual pelo 

Poder Judiciário foi regulada e disponibilizada a partir de regramento 

editado pelo Conselho Nacional de Justiça, e que permite o acesso às 

informações patrimoniais lançadas pelos contribuintes nas Declarações de 

Renda prestadas à Receita Federal do Brasil e a existência de veículos 

cadastrados no Detran.

Dito isso, ante o tempo de tramitação processual, mesmo sem que os 

credores tenham demonstrado maiores esforços na tentativa de 

localização de bens do patrimônio da executada, defiro o pedido 

formulado, determinando a realização de pesquisas de bens por meio do 

sistema de consulta de dados denominado RENAJUD.

Realizada a pesquisa no sistema, junte-se aos autos e dê-se vista aos 

exequentes, salientando, desde logo, que sendo infrutífera a pesquisa, 

deverá indicar novos bens ou adotar outras providencias que entender 

cabíveis, pena de extinção do feito executório por desinteresse da parte.

Às providências.

Juína/MT, 27 de fevereiro de 2020.

FABIO PETENGILL

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 82105 Nr: 1896-40.2011.811.0025

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SBF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATEUS DOS SANTOS - 

OAB:15177/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON TAMURA - 

OAB:10.447/MT

 Processo n°: 1896-40.2011.811.0025 (Código: 82105)

Exequentes: Jhonatan Ferreira Bertolde e Outra

 Executado: Celso Bertolde

VISTOS.

Tratando-se de execução de alimentos que se processa pelo rito do art. 

528, § 3º do CPC/15, cuja ordem de prisão civil do devedor já foi deferida e 

inserida nos sistemas eletrônicos de controle de tais medidas 

acautelatórias (BNMP e congêneres), sem ter encontrado resultado eficaz, 
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determino aos exequentes que comprovem o esgotamento das diligências 

para localização do paradeiro do alimentante, assim como, apresentem 

planilha atualizada do débito exequendo, discriminando os valores sujeitos 

ao rito da prisão civil daqueles que se constituem em dívida de dinheiro.

Prazo de 15 dias, pena de extinção por desinteresse/inefetividade.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Juína/MT, 13 de março de 2020.

FABIO PETENGILL

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 82109 Nr: 1901-62.2011.811.0025

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SBF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATEUS DOS SANTOS - 

OAB:15177/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON TAMURA - 

OAB:10.447/MT

 Processo nº: 1901-62.2011.811.0025 (Código: 82109)

Exequentes: Jhonatan Ferreira Bertolde e Outra

Executado: Celso Bertolde

VISTOS,

 Cuida-se de execuções de alimentos que se processam ainda sob o rito 

diferenciado dos arts. 732 e 733 do CPC/73, estando ambas em situação 

de crise de efetividade, na dicção da doutrina processualista, o que 

reclama impulso do credor para evitar a perpetuação da lide, sem solução 

pratica.

De início, é preciso reconhecer que um dos alimentandos (Jhonatan 

Betolde) alcançou a maioridade em setembro de 2016 e, portanto, desse 

instante em diante passou a correr, contra ele, o prazo de prescrição 

intercorrente a que alude o art. 921 do NCPC.

Ademais, da interpretação da petição de fls. 84, se extrai que, 

aparentemente, desistiram os credores de prosseguir com a excussão da 

dívida d3e dinheiro relativa às prestação alimentícias mais antigas, porque 

assinalaram que o devedor não possui bens de raiz e se limitaram a pedir 

que o débito fosse negativado, sem requerer mais nada para o 

prosseguimento da lide.

Dito isso, nos termos do artigo 782 do CPC, DEFIRO o pedido formulado 

pelos exequentes e determino a inscrição do nome do devedor por meio 

do sistema SERASAJUD, sem prejuízo da necessidade de que eles 

explicitem se as providências executórias se esgotam nessa diligência ou 

se pretendem prosseguir na excussão, e, assim salientando, adotarem 

medidas efetivas para o prosseguimento da lide. Prazo de 15 dias, pena 

de extinção.

 Com ou sem manifestação, retornem conclusos para novas deliberações.

Às providências.

 Juína (MT), 12 de março de 2.020.

 FABIO PETENGILL,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 151663 Nr: 769-52.2020.811.0025

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONTINI & CIA LTDA. - AÇOMETAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOM LAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 

- EPP, FLORINDO BIAVA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAN MIZZANI SCHNEIDER 

CONTINI - OAB:13894

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B/MT

 [...]Dessa forma, após a distribuição do incidente, intime-se o requerente a 

emendar o pedido incidental, pena de extinção por vício de forma."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 151664 Nr: 770-37.2020.811.0025

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONTINI & CIA LTDA. - AÇOMETAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOM LAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 

- EPP, FLORINDO BIAVA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAN MIZZANI SCHNEIDER 

CONTINI - OAB:13894

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B/MT

 [...]Dessa forma, após a distribuição do incidente, intime-se o requerente a 

emendar o pedido incidental, pena de extinção por vício de forma."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 151665 Nr: 771-22.2020.811.0025

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONTINI & CIA LTDA. - AÇOMETAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOM LAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 

- EPP, FLORINDO BIAVA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAN MIZZANI SCHNEIDER 

CONTINI - OAB:13894

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B/MT

 [...]Dessa forma, após a distribuição do incidente, intime-se o requerente a 

emendar o pedido incidental, pena de extinção por vício de forma."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 151666 Nr: 772-07.2020.811.0025

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONTINI & CIA LTDA. - AÇOMETAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOM LAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 

- EPP, FLORINDO BIAVA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAN MIZZANI SCHNEIDER 

CONTINI - OAB:13894

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B/MT

 [...]Dessa forma, após a distribuição do incidente, intime-se o requerente a 

emendar o pedido incidental, pena de extinção por vício de forma."

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000065-56.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE TEREZINHA MARIANO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA QUE NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, REQUERER O QUE ENTENDER POR DIREITO, 

EM ATENÇÃO A CERTIDÃO DE ID 27793801. JUÍNA, 13 de Março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) FRANKLIN J. ALVES BASTOS Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000019-67.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

WALDECIR BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS MOREIRA MILHOMEM OAB - MT0021907A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA QUE NO 

PRAZO DE 15 ( QUINZE) DIAS APRESENTE IMPUGNAÇÃO A 

CONTESTAÇÃO DE ID 18581526. JUÍNA, 13 de Março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) FRANKLIN J. ALVES BASTOS Autorizado(a) pelo Provimento 

nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002121-62.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAYNE PAIVA DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA OAB - MT0019498A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA QUE NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS,APRESENTE IMPUGNAÇÃO A CONSTEÇÃO 

DE ID 27542681. JUÍNA, 13 de Março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

FRANKLIN J. ALVES BASTOS Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000572-17.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

WESLAYNE DA SILVA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA ELIANE JOHN OAB - MT12756/O-O (ADVOGADO(A))

NEWTON ZACARIAS PETERMANN OAB - MT0010515A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICO - NUTRICAO ANIMAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA OAB - MT10765-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

requerer o que entender de direito. JUÍNA, 13 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Marcos Bodstein Villaça Filho Analista 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000307-78.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CLAUDIO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA FERREIRA PADILHA OAB - MT24298/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA QUE NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, para corrigir o valor da causa, adequando-o 

às exigências do art. 292 do CPC/2015, sob pena de indeferimento da 

petição inicial e consequente extinção do processo sem julgamento do 

mérito (artigos 321, parágrafo único c/c 485, inciso I, ambos do CPC/2015). 

JUÍNA, 13 de Março de 2020. (Assinado Digitalmente) FRANKLIN J. ALVES 

BASTOS Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000205-56.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA BISPO GOLO OAB - MT0020634A (ADVOGADO(A))

REGINALDO SODRE SANTOS OAB - 035.392.061-40 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. R. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA QUE NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS sob pena de extinção do feito. JUÍNA, 13 de 

Março de 2020. (Assinado Digitalmente) FRANKLIN J. ALVES BASTOS 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000028-29.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

PAZ AMBIENTAL LTDA - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE COELHO JUNQUEIRA OAB - RO6485 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Pregoeiro do Departamento de Licitação da Prefeitura de Juína/MT 

(IMPETRADO)

MUNICIPIO DE JUINA (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTOVAO ANGELO DE MOURA OAB - MT5321/O-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: INTIME-SE a impetrante para manifestar-se, em 05 (cinco) 

dias, acerca da manifestação e documentos de id nº 18718349. JUÍNA, 13 

de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Marcos Bodstein Villaça Filho 

Analista Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000206-41.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

J. H. S. D. O. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA BISPO GOLO OAB - MT0020634A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. G. D. O. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA QUE NO 

PRAZO DE 15 ( QUINZE ) DIAS, adequando o polo ativo, sob pena de 

extinção do feito, conforme despacho de ID 30185324. (Assinado 

Digitalmente) FRANKLIN J. ALVES BASTOS Autorizado(a) pelo Provimento 

nº 56/2007-CGJ

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35116 Nr: 3622-25.2006.811.0025

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAICON MORAES DE AGUIAR, ED CARLOS 

DOS SANTOS PINHEIRO, ADIMAR PROSPERO DE SOUZA, ELTON 

BRASILINO SANTANA, OBERDAM DIAS MENDONÇA, MOISES 

CAVALCANTE GOMES, LIEL GUILHERME DA SILVA, MIGUEL NORBERTO 

DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALE ARFUX JÚNIOR - 

OAB:6.843, CARLOS FREDERICK DA S. I. DE ALMEIDA - OAB:7355 A, 
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CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR - OAB:OAB/MT 13.822, 

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO - OAB:8249-A, FÁBIO 

MOREIRA PEREIRA - OAB:9405/MT, FAYROUZ MAHALA ARFOX - 

OAB:13033, ISABELLY FURTUNATO - OAB:21705/B, LUCAS 

BERNADINO - OAB:12770, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - 

OAB:11190/MT, TENARESSA A. DE A. DELLA LÍBERA - OAB:7.031, 

WELINTON JOSÉ SERPA GIL - OAB:4812/MT

 Intime-se o réu Maicon Moraes de Aguiar, representado pelos advogados 

Ale Arfux Junior (OAB/MT 6.843), Mayara Cristina Cintra Rosa (OAB/MT 

24.217) e Tenaressa Aparecida de Araújo Della Líbera (OAB/7.031), para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca da certidão do Sr. 

Oficial de Justiça de Folha 1.190, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 122145 Nr: 2701-17.2016.811.0025

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SRDFR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: POLIANE DE BRITO BATISTA - 

OAB:OAB/MT 21950

 Intime-se a parte requerida, para que compareça em secretaria em retire 

no prazo de 05 (cinco) dias a certidão de honorários.

Citação

Citação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001533-55.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO M5 LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILSON BARBOSA HONORATO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SONIA BISPO GOLO OAB - MT0020634A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: Intime-se o exequente para se manifestar acerca da petição 

de id nº 25990187, no prazo de 15 (quinze) dias. JUÍNA, 13 de março de 

2020. (Assinado Digitalmente) Marcos Bodstein Villaça Filho Analista 

Judiciário(a)

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 147266 Nr: 3347-22.2019.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO ZANDONÁ - 

OAB:18.829/MT

 Vistos,

Antes de apreciar o pedido de prisão preventiva, levando em conta a 

informação contida no comunicado interno à f. 78 de que o acusado se 

encontra com a vítima na mesma residência, bem como a vítima não 

carrega seu botão do pânico desde 04/12/2019, INTIME-SE a vítima para 

que, no prazo de 5 (cinco) dias ou por meio do Oficial de Justiça, INFORME 

se ainda tem interesse na manutenção das medidas protetivas de 

urgência.

Com a resposta, CONCLUSOS para deliberação.

Sem prejuízo, DETERMINO a intimação do Advogado constituído pelo 

acusado para apresentar defesa preliminar, no prazo legal.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47289 Nr: 2119-61.2009.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MARQUES CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINCOLN MARCOS DE 

OLIVEIRA - OAB:19390/MT

 CERTIDÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Certifico, para fins de pagamento de honorários advocatícios, em 

cumprimento ao determinado no Provimento n.º 09/2007- CGJ/MT, que o 

Advogado Dr. LINCOLN MARCOS DE OLIVEIRA, OAB: 19390/MT, CPF: 

03629515193., nomeado como Defensor Dativo nos autos supra 

identificados, faz jus a quantia de 10 URHs/2019, equivalente a R$ 

9.285,20 (Nove mil e duzentos e oitenta e cinco reais e vinte centavos), 

relativo a honorários advocatícios.

 Juína, 12 de março de 2020

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor Judicial Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 141920 Nr: 4751-45.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO DAMÁSIO MACHADO, YASMIM 

SANTANA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINCOLN MARCOS DE 

OLIVEIRA - OAB:19390/MT, MARLENE FERNANDES DOS SANTOS - 

OAB:18730/MT

 Intimação dos Advogados das partes denunciadas para, no prazo legal, 

apresentar Alegações Finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 142148 Nr: 4902-11.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSILANDIA ANÁLIA TRINDADE, MARCELO 

PRADO MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT

 Intimação da advogada dos réus para, no prazo legal apresentar recurso 

conforme determinado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 147266 Nr: 3347-22.2019.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO ZANDONÁ - 

OAB:18.829/MT

 Intimação do Advogado constituído pelo acusado para apresentar defesa 

preliminar, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 135887 Nr: 479-08.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADSS, DMN, WRC, EFDS, SDSL, JPECBG, GB, 

OVDS, VRH, JTDB, GRJ, CGC, PRJD, SMDS, FLH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT, ANTONIO VALDENIR CALIARE - OAB:13443/MT, 

ARAMADSON BARBOSA DA SILVA - OAB:20257/B, CAIO FERNANDO 

GIANINI LEITE - OAB:20037A/MT, CARLOS ALEXANDRE GUTERRES - 

OAB:20272/O, CRISTIANO ZANDONÁ - OAB:18.829/MT, EDER DE 

MOURA PAIXÃO MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095, FLÁVIO LEMOS GIL 

- OAB:14.933-B/MT, JESSICA RODRIGUES DE SOUZA - OAB:OAB/MT 

22.870-O, RAFAEL GIL SILVA - OAB:20303/O, RICARDO SALDANHA 

SPINELLI - OAB:OAB/MT 15.204, TEILON AUGUSTO DE JESUS - 

OAB:OAB/MT 23691, Tiago Jose Lispsch - OAB:23383/O, WAGNER 

ROGERIO NEVES DE SOUZA - OAB:13714/MT, WELINTON JOSÉ SERPA 

GIL - OAB:4812/MT

 Vistos, etc.

Considerando a necessidade de readequação da pauta de audiência – em 

razão da cumulação, por esta Magistrada, da Vara Única de Brasnorte e 

da 2ª Vara Cível de Juína, bem como em virtude da necessidade de 

realização das audiências concentradas, haja vista a prioridade nas 

ações que envolvem crianças e adolescentes acolhidos, redesigno a 

audiência outrora aprazada, para os dias:

- 18 de agosto de 2020 às 12h30 para as testemunhas de acusação;

- 19 de agosto de 2020 às 08h30 para as testemunhas de defesa;

- 20 de agosto de 2020 às 08h30 para o interrogatório dos réus.

Expeçam-se as intimações necessárias.

No mais, intime-se a defesa do acusado Evandro Fernandes de Souza, 

acerca dos documentos juntados pelo Ministério Público às fls. 

2.092/2.096.

Às providências.

Juína/MT, 12 de março de 2020.

DAIANE MARILYN VAZ

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 135887 Nr: 479-08.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADSS, DMN, WRC, EFDS, SDSL, JPECBG, GB, 

OVDS, VRH, JTDB, GRJ, CGC, PRJD, SMDS, FLH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT, ANTONIO VALDENIR CALIARE - OAB:13443/MT, 

ARAMADSON BARBOSA DA SILVA - OAB:20257/B, CAIO FERNANDO 

GIANINI LEITE - OAB:20037A/MT, CARLOS ALEXANDRE GUTERRES - 

OAB:20272/O, CRISTIANO ZANDONÁ - OAB:18.829/MT, EDER DE 

MOURA PAIXÃO MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095, FLÁVIO LEMOS GIL 

- OAB:14.933-B/MT, JESSICA RODRIGUES DE SOUZA - OAB:OAB/MT 

22.870-O, RAFAEL GIL SILVA - OAB:20303/O, RICARDO SALDANHA 

SPINELLI - OAB:OAB/MT 15.204, TEILON AUGUSTO DE JESUS - 

OAB:OAB/MT 23691, Tiago Jose Lispsch - OAB:23383/O, WAGNER 

ROGERIO NEVES DE SOUZA - OAB:13714/MT, WELINTON JOSÉ SERPA 

GIL - OAB:4812/MT

 Intimação da Defesa do acusado Evandro Fernandes de Souza, acerca 

dos documentos juntados pelo Ministério Público às fls. 2.092/2.096, 

conforme determinado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 141943 Nr: 4766-14.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO RODRIGUES, EDSON 

GOMES DE OLIVEIRA, ERIC RUAN BUENO FERREIRA, JOÃO PAULO DE 

LIMA SANZOVO, RAFFAEL ARUA POMPEU AMORIM SOUZA, PEDRO 

HENRIQUE VENTURA BUENO, JOÃO PAULO DE SOUZA MASSAROLO, 

PEDRO HENRIQUE VENTURA BUENO, JOSE WELLINGTON LIMA 

BRILHANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT, EDER DE MOURA PAIXÃO MEDEIROS - 

OAB:OAB/MT19095, RAFAEL GIL SILVA - OAB:MT/20303-0, RAFAEL 

JERONIMO SANTOS - OAB:13389, WILLIAN MARCOS VASCONCELOS 

- OAB:11323

 Intimação do advogaod Dr. Caio Fernando Gianini Leite para apresentar 

defesa preliminar em favor dos acusados EDSON GOMES DE OLIVEIRA, 

JOÃO PAULO DE LIMA SANZOVO e JOÃO PAULO DE SOUZA 

MASSAROLO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 146767 Nr: 2991-27.2019.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIMAR MENDES BUGARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRESA SANTOS DE 

OLIVEIRA - OAB:26936/O, DEBORA CRISTINE BARBOSA - OAB:26.671

 (...) MANTENHO O USO DAS ALGEMAS no curso desta audiência.O MP 

requereu que seja oficiado a Politec para juntar aos autos o exame de 

coleta de sêmen e coleta de material humano das unhas da vítima, nos 

termos da requisição de f. 78 e das informações da médica perita de f. 80, 

pleito também requerido pela defesa. Pelo MM Juiz foi proferida a seguinte 

DESPACHO: Vistos. HOMOLOGO a desistência da testemunha Marcelo. 

OFICIE-SE a Politec para juntar o exame requisitado à f. 78, nos moldes 

acima formulado pelo MP, no prazo de 15 dias. Decorrido o prazo REMETO 

as partes a às alegações finais, no prazo legal, iniciando pelo MP. SAEM 

os presentes intimados. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104960 Nr: 5022-93.2014.811.0025

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILUCIA ESPIRITO SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO LEMOS GIL - 

OAB:14.933-B/MT, WELINTON JOSÉ SERPA GIL - OAB:4812/MT

 Intimação do advogado Dr Flavio Lemos Gil que os autos estão 

disponíveis pelo prazo de 05 dias para requer o que entender de direito, 

sendo que após voltará ao arquivo.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000250-60.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

OLIVIA MARIA SIMAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED SUL DO PARA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

(REQUERIDO)

SEMPRE SAUDE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS (REQUERIDO)

UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS 

SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar o(a) Requerente através do(a) 

Advogado(a), acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

29/05/2020 às 13 horas. Fica advertido que extingue-se o processo, 

deixando o autor de comparecer a qualquer das audiências, conforme 

artigo 51, inciso I da Lei n° 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000359-74.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JUINA BR CORRETORA DE SEGUROS EIRELI - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA SIMIONATTO OAB - MT14577/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1000359-74.2020.8.11.0025 POLO ATIVO:JUINA BR 

CORRETORA DE SEGUROS EIRELI - EPP ADVOGADO(S) DO 
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RECLAMANTE: PATRICIA SIMIONATTO POLO PASSIVO: OI S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: JUÍNA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 24/04/2020 Hora: 13:50 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (66) 3566-1563, CENTRO, 

JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 . 13 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000897-60.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAN VALERIA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMILLE FERNANDA FERREIRA DE SOUZA OAB - SP277652 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Intimação da parte Requerida, para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, ante o retorno dos autos da instância superior.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000897-60.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAN VALERIA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMILLE FERNANDA FERREIRA DE SOUZA OAB - SP277652 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Intimação da parte Requerente, para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, ante o retorno dos autos da instância superior.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000897-60.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAN VALERIA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMILLE FERNANDA FERREIRA DE SOUZA OAB - SP277652 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Intimação da parte Requerida, para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, ante o retorno dos autos da instância superior.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000897-60.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAN VALERIA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMILLE FERNANDA FERREIRA DE SOUZA OAB - SP277652 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Intimação da parte Requerente, para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, ante o retorno dos autos da instância superior.

Intimação Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1000209-98.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

GESSICA BARBARA DA SILVA MOTTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOCIMAR FERREZ OAB - MT0187660A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (REQUERIDO)

 

Intimação da parte Requerente, por intermédio do advogado constituído, 

para, caso queira, se manifestar, no prazo de 05 dias, haja vista o retorno 

dos autos da Turma Recursal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010248-69.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

WALDIR MORAES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS PEREIRA DE LIMA OAB - MT0005422A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCIDES OLIANI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS OAB - MT19095/O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte Requerente, por intermédio do advogado constituído 

para, requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, haja 

vista que os autos retornaram da Turma Recursal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010248-69.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

WALDIR MORAES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS PEREIRA DE LIMA OAB - MT0005422A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCIDES OLIANI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS OAB - MT19095/O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte Requerida, por intermédio do advogado constituído 

para, requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, haja 

vista que os autos retornaram da Turma Recursal.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 24120 Nr: 543-43.2003.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NESTOR AFONSO DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDES OLIANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSWALDO LOPES DE SOUZA - 

OAB:3682-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATEUS DOS SANTOS - 

OAB:15177/MT

 Processo nº 543-43.2003.811.0025 – Código 24120Exequente: Nestor 

Afonso de CamposExecutado: Alcides OlianiVISTOS, Cuida-se de 

execução de título extrajudicial em trâmite há quase duas décadas pelo rito 

sumaríssimo e na qual pretende o exequente seja realizada constrição dos 

semoventes e das propriedades rurais citadas na resposta advinda do 

INDEA/MT.Da análise dos autos, verifica-se que a diligência para 

localização de semoventes registrados em nome do executado restou 

frutífera.Sendo assim, defiro o pedido de penhora, avaliação e remoção 

das reses para saldar o débito exequendo, devendo o Sr. Oficial lavrar o 

respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o 

executado (art. 841, §1º, CPC). Nomeio, o exequente como depositário fiel 

dos semoventes objetos da constrição, advertindo-o que para execução 

da medida deverá fornecer os meios necessários para imediata remoção 

dos bens, sob pena de depósito em favor executado. Caso se impeça ou 

se obstaculize a diligência, autorizo a requisição de reforço policial, bem 

como a possibilidade do Oficial de Justiça consultar o sistema do 

INDEA/MT em caso de dúvidas sobre a propriedade de semoventes que 

estejam no local.Indefiro o pleito de penhora dos imóveis rurais, porque 

inexiste nos autos prova de que são de propriedade do executado.Doutra 

banda, considerando o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de 

Justiça no julgamento do IAC n. 01/STJ, de que a ideia de prescrição 

intercorrente sempre esteve presente no ordenamento jurídico processual 

[...] Portanto, intime-se o credor a se manifestar sobre a prescrição 

intercorrente a partir desses critérios definidos na jurisprudência 

vinculante da Corte Cidadã, retornando os autos, ao depois, para análise 

do cabimento de extinção do crédito pela prescrição ou prosseguimento 

regular do feito.Às providências.Juína/MT, 09 de março de 2020.FABIO 

PETENGILLJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 149962 Nr: 5181-60.2019.811.0025
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 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ZOLEIDE VIEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANA DUTRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINCOLN MARCOS DE OLIVEIRA 

- OAB:19390/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - 

OAB:26319/GO

 O MM. Juiz deliberou: “Diante da apresentação do endereço atualizado da 

querelada, redesigno a audiência para o dia 14 de fevereiro de 2020, às 

15h00min, e determino que a secretaria proceda com a citação da 

querelada acerca da nova data, com as advertências de praxe. Saem os 

presentes intimados. Cumpra-se”.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 149962 Nr: 5181-60.2019.811.0025

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ZOLEIDE VIEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANA DUTRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINCOLN MARCOS DE OLIVEIRA 

- OAB:19390/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - 

OAB:26319/GO

 O MM. Juiz deliberou: “Sobreveio informação de que as partes se 

compuseram amigavelmente, conforme petição protocolada sob o nº 

13843, depois de juntada, determino que venham os autos concluso para 

homologação e extinção. Cumpra-se”.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 149962 Nr: 5181-60.2019.811.0025

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ZOLEIDE VIEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANA DUTRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINCOLN MARCOS DE OLIVEIRA 

- OAB:19390/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - 

OAB:26319/GO

 Autos nº: 5181-60.2019.811.0025 Código: 149962

Querelante: Zoleide Vieira da Silva

 Querelada: Rosana Dutra da Silva

 V I S T O S,

 Dispensado o relatório, nos termos do artigo 81, §3º, da Lei 9.099/95.

Em petição juntada perante o Juizado Especial Criminal (JECRIM) desta 

Comarca, as partes juntas e compromissadas firmaram acordo de 

composição civil.

 Considerando satisfeitas as exigências legais e tendo em vista a 

manifestação inequívoca da vontade das partes, HOMOLOGO, para que 

produza seus efeitos legais e jurídicos, que fica fazendo parte integrante 

desta, a iniciar-se após a intimação da homologação do acordo.

Cumpridas todas as condições estabelecidas no termo de composição 

venham conclusos para analise e extinção.

 Havendo inadimplemento das condições abra-se vistas ao Parquet.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo, ás 

providências.

Juína/MT, 3 de março de 2020.

 Haline Turino

Juíza Leiga

V I S T O S,

HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da lei nº 9099/95. Sem 

custas, nem honorários, na forma da Lei 9099/95.

 Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, dê-se baixa 

e arquivem-se.

 P.I.C.

 Juína/MT, 3 de março de 2020

FABIO PETENGILL

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 148880 Nr: 4438-50.2019.811.0025

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCIMAR TEODORO DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095

 Tem o presente a finalidade de proceder com a INTIMAÇÃO do autor do 

fato, na pessoa de seu advogado, para apresentação das alegações 

finais, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 103126 Nr: 3886-61.2014.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENÁDIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Cristina Costa de 

Almeida Barbiero Teixeira - OAB:0

 Processo nº 3886-61.2014.811.0025 – Código 103126

Exequente: Enádia Garcia dos Santos Ribeiro

Executado: Estado de Mato Grosso

 VISTOS,

 Cuida-se de execução de honorários advocatícios ajuizada perante a 2ª 

Vara Cível desta Comarca e remetida a este juízo especializado em razão 

da competência absoluta definida no art. 2º, § 4º da Lei n. 12.153/09, e 

que, depois de atingido o fim que se destinava, aportou petição da 

exequente suplicando a isenção do pagamento das custas processuais 

por serem indevidas, nos moldes da Lei de Regência.

Da análise dos autos, verifica-se que quando do recebimento da inicial 

pelo juízo da 2ª Vara Cível foi determinado que as custas processuais 

fossem recolhidas ao final da ação, contudo, tal decisão não pode 

prevalecer, já que posteriormente houve o reconhecimento da 

incompetência absoluta daquele juízo para processar a presente lide.

Sendo assim, e porque nesse rito processual (sumaríssimo) o legislador 

afastou a incidência da regra geral, disciplinando no art. 55 da Lei n. 

9.099/95, de forma especial, que não haverá incidência de custas no 

procedimento executório, acolho o pleito da exequente para isentá-la do 

pagamento das custas processuais.

Comunique-se a CAA, arquivando-se o feito na sequência.

 Às providências.

Juína, 12 de março de 2020.

FABIO PETENGILL

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 86757 Nr: 683-62.2012.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA REGINA COSTA AVELINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Cristina Costa de 

Almeida Barbiero Teixeira - OAB:0

 Diante do exposto, havendo abandono da causa por negligência da parte, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução de mérito, nos termos do 

art. 485, III, do Código de Processo Civil.Preclusa a via recursal, 

arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de estilo.P. I. C.Às 

providências.Juína-MT, 13 de março de 2020.Haline TurinoJuíza LeigaV I S 

T O S, HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da lei nº 

9099/95. Sem custas, nem honorários, na forma da Lei 9099/95. Após o 

trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, dê-se baixa e 

arquivem-se. P.I.C. Juína-MT, 13 de março de 2020.FABIO PETENGILLJuiz 
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de Direito

Comarca de Mirassol D'Oeste

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000360-04.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

F. R. D. R. (REQUERENTE)

G. F. R. D. R. (REQUERENTE)

F. A. R. D. R. (REQUERENTE)

A. M. R. D. R. (REQUERENTE)

B. C. R. D. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA GONCALVES DA SILVA OAB - MT24344/O-O (ADVOGADO(A))

LUCAS VINICIUS PEREIRA ALMISSI OAB - MT21484/O (ADVOGADO(A))

ALECIA ROBERTO DA SILVA OAB - 027.891.481-04 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALVARA JUDICIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000360-04.2020.8.11.0011. 

REQUERENTE: G. F. R. D. R., F. A. R. D. R., A. M. R. D. R., B. C. R. D. R., F. 

R. D. R. REPRESENTANTE: ALECIA ROBERTO DA SILVA REQUERIDO: 

ALVARA JUDICIAL Vistos. Cuida-se de Alvará Judicial proposto por 

GABRIEL FELIPE DA ROCHA, menor impúbere, FLÁVIA ALESSANDRA 

ROBERTO DA ROCHA, menor impúbere, ARTHUR MIGUEL ROBERTO DA 

ROCHA, menor impúbere, NATÁLIA ROBERTO DA ROCHA, menor 

impúbere, BRUNO CESAR ROBERTO DA ROCHA, menor impúbere, 

FRANCISCO ROBERTO DA ROCHA, menor impúbere, todos representados 

por sua genitora ALECIA ROBERTO DA SILVA, visando ao levantamento 

de determinada quantia proveniente de contas vinculadas de PIS/PASEP e 

FGTS existentes em favor de cujus MARONE FELIPE DA ROCHA NETO, 

todos qualificados nos autos. Instado a manifestar, o Ministério Público deu 

parecer favorável ao pleito exordial em ID 29864214. Os autos vieram 

conclusos. É A SÍNTESE NECESSÁRIA. FUNDAMENTO E DECIDO. O Alvará 

Judicial é procedimento de jurisdição voluntária que, por essência, é mera 

administração pública de interesses privados, em razão de expressa 

opção do legislador processual. Caracteriza-se, em síntese, pela 

inexistência de litígio, cabendo ao Poder Judiciário, por consequência, 

simplesmente homologar ou autorizar o pedido de natureza eminentemente 

particular. Analisando os autos, tem-se que a pretensão exposta na peça 

de ingresso merece acolhimento, haja vista que, diante da documentação 

e declarações apresentadas e, ainda, inexiste, ao menos aparentemente, 

prejuízo para as partes. Assim sendo, DEFIRO o pedido de alvará judicial, 

com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, em favor dos 

autores para realizar o levantamento da quantia de que trata a peça 

vestibular. EXPEÇA-SE o competente alvará de autorização, 

respeitando-se as quotas partes de cada herdeiro, sendo dispensada a 

prestação de contas nos autos acerca do montante levantado, eis que 

não se cuida de direito indisponível. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. Mirassol D´Oeste/MT, 13 

de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000360-04.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

F. R. D. R. (REQUERENTE)

G. F. R. D. R. (REQUERENTE)

F. A. R. D. R. (REQUERENTE)

A. M. R. D. R. (REQUERENTE)

B. C. R. D. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA GONCALVES DA SILVA OAB - MT24344/O-O (ADVOGADO(A))

LUCAS VINICIUS PEREIRA ALMISSI OAB - MT21484/O (ADVOGADO(A))

ALECIA ROBERTO DA SILVA OAB - 027.891.481-04 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALVARA JUDICIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000360-04.2020.8.11.0011. 

REQUERENTE: G. F. R. D. R., F. A. R. D. R., A. M. R. D. R., B. C. R. D. R., F. 

R. D. R. REPRESENTANTE: ALECIA ROBERTO DA SILVA REQUERIDO: 

ALVARA JUDICIAL Vistos. Cuida-se de Alvará Judicial proposto por 

GABRIEL FELIPE DA ROCHA, menor impúbere, FLÁVIA ALESSANDRA 

ROBERTO DA ROCHA, menor impúbere, ARTHUR MIGUEL ROBERTO DA 

ROCHA, menor impúbere, NATÁLIA ROBERTO DA ROCHA, menor 

impúbere, BRUNO CESAR ROBERTO DA ROCHA, menor impúbere, 

FRANCISCO ROBERTO DA ROCHA, menor impúbere, todos representados 

por sua genitora ALECIA ROBERTO DA SILVA, visando ao levantamento 

de determinada quantia proveniente de contas vinculadas de PIS/PASEP e 

FGTS existentes em favor de cujus MARONE FELIPE DA ROCHA NETO, 

todos qualificados nos autos. Instado a manifestar, o Ministério Público deu 

parecer favorável ao pleito exordial em ID 29864214. Os autos vieram 

conclusos. É A SÍNTESE NECESSÁRIA. FUNDAMENTO E DECIDO. O Alvará 

Judicial é procedimento de jurisdição voluntária que, por essência, é mera 

administração pública de interesses privados, em razão de expressa 

opção do legislador processual. Caracteriza-se, em síntese, pela 

inexistência de litígio, cabendo ao Poder Judiciário, por consequência, 

simplesmente homologar ou autorizar o pedido de natureza eminentemente 

particular. Analisando os autos, tem-se que a pretensão exposta na peça 

de ingresso merece acolhimento, haja vista que, diante da documentação 

e declarações apresentadas e, ainda, inexiste, ao menos aparentemente, 

prejuízo para as partes. Assim sendo, DEFIRO o pedido de alvará judicial, 

com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, em favor dos 

autores para realizar o levantamento da quantia de que trata a peça 

vestibular. EXPEÇA-SE o competente alvará de autorização, 

respeitando-se as quotas partes de cada herdeiro, sendo dispensada a 

prestação de contas nos autos acerca do montante levantado, eis que 

não se cuida de direito indisponível. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. Mirassol D´Oeste/MT, 13 

de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001069-73.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO ADRIANO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001069-73.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): RONALDO ADRIANO DA SILVA REU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Analisando atentamente os 

autos, em que pese tenham me vindo conclusos para prolação de 

sentença, verifico que o presente não se encontra maduro o suficiente 

para o seu deslinde, necessitando de uma maior dilação probatória para 

comprovação da qualidade de segurado especial. Registre-se que tal 

medida é perfeitamente cabível nos autos eis que o Magistrado, enquanto 

destinatário da prova a ser produzida, poderá determinar a produção de 

tal prova se utilizado de seu livre convencimento e entendimento, além de 

se prestigiar o princípio da primazia do mérito, à luz do art. 4º, do CPC[1]. 

Assim, CONVERTO O FEITO EM DILIGÊNCIA e DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para o dia 08/04/2020, às 17h00min, intimando-se 

as partes para, em querendo, apresentar rol de testemunhas, sob pena de 

preclusão, salvo se indicar que trará independente de intimação. 

INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 04 de fevereiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de 

Direito [1] Dessa forma, a fim de dar efetividade ao princípio da primazia do 

mérito o legislador atribuiu ao Magistrado o dever de sanar qualquer vício 

do processo com escopo de privilegiar, sempre que possível, o julgamento 

d e  m é r i t o . 

(https://processociviloab.jusbrasil.com.br/artigos/470878444/o-principio-da

-primazia-do-julgamento-de-merito-no-novo-codigo-de-processo-civil)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003457-46.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDES PEREIRA DE MATOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE CERTIDÃO TRIAGEM Para intimar a procuradora da 

parte autora via DJE da r. decisão id 28854863 bem como para 

comparecer na audiência de Instrução designada para o dia 30/04/2020, 

às 14h00min, fazendo-se acompanhar da parte autora e testemunhas, 

conforme determinações da portaria nº.053/2016-CA. MIRASSOL 

D'OESTE, 13 de março de 2020. ODETE PEREIRA DA CUNHA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10, LOTE 04, 

MIRASSOL D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 TELEFONE: (65) 32411391

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000027-52.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANIA PEREIRA COELHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIMEIRE APARECIDA BOMFIM OAB - MT25104/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO LOPES DA SILVA (ESPÓLIO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000027-52.2020.8.11.0011. 

AUTOR(A): ROSANIA PEREIRA COELHO ESPÓLIO: MARIO LOPES DA 

SILVA Vistos. Em análise detida dos autos, verifico que apesar da autora 

ter indicado o requerido como sendo o Espólio de Mário Lopes da Silva, na 

certidão de inteiro teor de ID 27905369 - Pág. 1, consta a anotação no R1 

de que houve a aquisição de referido imóvel pela pessoa de Adenilson 

Pereira de Paula, via carta de adjudicação. Assim, INTIME-SE a autora para 

que esclareça tal contradição e retifique o polo passivo, se for o caso, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Após, conclusos para deliberação. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 13 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002862-47.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CLARICE PONSCHE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE CERTIDÃO TRIAGEM Para intimar a procuradora da 

parte autora via DJE da r. decisão id 28854868 bem como para 

comparecer na audiência de Instrução designada para o dia 30/04/2020, 

às 14h30min, fazendo-se acompanhar da parte autora e testemunhas, 

conforme determinações da portaria nº.053/2016-CA. MIRASSOL 

D'OESTE, 13 de março de 2020. Cleusa Roberto do Carmo Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10, LOTE 04, 

MIRASSOL D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 TELEFONE: (65) 32411391

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000961-44.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA TOLOTTI VAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA OAB - MT13630/O-O 

(ADVOGADO(A))

LAUDISON MORAES COELHO OAB - MT0019353A (ADVOGADO(A))

DIONE KAROLINE GONCALVES HOLANDA OAB - MT20694/O 

(ADVOGADO(A))

DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO OAB - MT24919/O 

(ADVOGADO(A))

TAMIRES RODRIGUES PERIN OAB - MT25293/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE CERTIDÃO TRIAGEM Para intimar a procuradora da 

parte autora via DJE da r. decisão id 28856367 bem como para 

comparecer na audiência de Instrução designada para o dia 30/04/2020, 

às 15h00min, fazendo-se acompanhar da parte autora e testemunhas, 

conforme determinações da portaria nº.053/2016-CA. MIRASSOL 

D'OESTE, 13 de março de 2020 Cleusa Roberto do Carmo Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10, LOTE 04, 

MIRASSOL D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 TELEFONE: (65) 32411391

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000706-23.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DILMA NADIR RAMOS KOPP (REQUERENTE)

ADRIANA KOPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO OAB - MT0003057A 

(ADVOGADO(A))

VIVIANE SOUZA DO COUTO OAB - MT0013637A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALFONS JOHAN KOPP (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

LUIS RICARDO KOPP (HERDEIRO)

ACACIA EMARA KOPP (HERDEIRO)

A. A. K. (HERDEIRO)

AULUS LUIZ SANTOS DE SALLES GRACA OAB - PR70444 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000706-23.2018.8.11.0011. 

REQUERENTE: DILMA NADIR RAMOS KOPP, ADRIANA KOPP 

INVENTARIADO: ALFONS JOHAN KOPP Vistos. INTIMEM-SE os herdeiros, 

via seus patronos, bem como, dê-se VISTA dos autos à Defensoria 

Pública para que se manifestem, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca das 

prestações de contas, bem como acerca do pleito de Alvará Judicial de ID 

30244475. Após, VISTA ao Ministério Público para emissão de parecer, em 

igual prazo. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’Oeste/MT, 13 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000706-23.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DILMA NADIR RAMOS KOPP (REQUERENTE)

ADRIANA KOPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO OAB - MT0003057A 

(ADVOGADO(A))

VIVIANE SOUZA DO COUTO OAB - MT0013637A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALFONS JOHAN KOPP (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

LUIS RICARDO KOPP (HERDEIRO)

ACACIA EMARA KOPP (HERDEIRO)

A. A. K. (HERDEIRO)

AULUS LUIZ SANTOS DE SALLES GRACA OAB - PR70444 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000706-23.2018.8.11.0011. 

REQUERENTE: DILMA NADIR RAMOS KOPP, ADRIANA KOPP 

INVENTARIADO: ALFONS JOHAN KOPP Vistos. INTIMEM-SE os herdeiros, 

via seus patronos, bem como, dê-se VISTA dos autos à Defensoria 

Pública para que se manifestem, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca das 

prestações de contas, bem como acerca do pleito de Alvará Judicial de ID 

30244475. Após, VISTA ao Ministério Público para emissão de parecer, em 

igual prazo. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’Oeste/MT, 13 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000706-23.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DILMA NADIR RAMOS KOPP (REQUERENTE)

ADRIANA KOPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO OAB - MT0003057A 

(ADVOGADO(A))

VIVIANE SOUZA DO COUTO OAB - MT0013637A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALFONS JOHAN KOPP (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

LUIS RICARDO KOPP (HERDEIRO)

ACACIA EMARA KOPP (HERDEIRO)

A. A. K. (HERDEIRO)

AULUS LUIZ SANTOS DE SALLES GRACA OAB - PR70444 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000706-23.2018.8.11.0011. 

REQUERENTE: DILMA NADIR RAMOS KOPP, ADRIANA KOPP 

INVENTARIADO: ALFONS JOHAN KOPP Vistos. INTIMEM-SE os herdeiros, 

via seus patronos, bem como, dê-se VISTA dos autos à Defensoria 

Pública para que se manifestem, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca das 

prestações de contas, bem como acerca do pleito de Alvará Judicial de ID 

30244475. Após, VISTA ao Ministério Público para emissão de parecer, em 

igual prazo. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’Oeste/MT, 13 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003545-84.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MALDONADO NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1003545-84.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): ANTONIO MALDONADO NETO REU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Tendo em vista q justificativa 

apresentada, ACOLHO o pleito da causídica inserido no id nº 28834319, 

de modo que REDESIGNO a solenidade outrora aprazada para o dia 

30/04/2020, às 13h30min. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 05 de fevereiro de 

2020. (Assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000607-19.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT13311-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARGEMIRO GARCIA DE OLIVEIRA NETO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000607-19.2019.8.11.0011. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE 

EXECUTADO: ARGEMIRO GARCIA DE OLIVEIRA NETO Vistos. DEFIRO 

conforme requerido em ID 28751704 para o fim de determinar a expedição 

de mandado com a finalidade de citar o requerido indicado no endereço 

apresentado. Após, VISTA à exequente para manifestação, no prazo de 

15 (quinze) dias. Somente então, CONCLUSOS. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’Oeste-MT, 04 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-26 INCIDENTE DE FALSIDADE

Processo Número: 1003068-61.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA NATALINA PAINS SILVA (ARGUINTE)

KLEYDER ISAURA PAINS DE OLIVEIRA SILVA (ARGUINTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA APARECIDA CARDOSO OAB - MT19356/O (ADVOGADO(A))

PAULA REGINA CARDOSO OAB - MT0015506A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATA MENDES BARBOSA DE SOUZA (ARGUIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE CERTIDÃO TRIAGEM Intimação do(a) Procurador(a) 

da parte autora para efetuar o pagamento da locomoção do Oficial de 

Justiça, no valor de R$ 75,00 (setent e cinco reais), de acordo com o 

provimento 07/2017, por meio do site do TJMT (emissão de Guias on-line), 

(campo diligência) para cumprimento do mandado de citação, devendo 

juntar aos autos o comprovante do pagamento para posterior 

cumprimento, no prazo de 10 (dez) dias. MIRASSOL D'OESTE, 13 de 

março de 2020. Cleusa Roberto do Carmo Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

1ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10, LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - MT - CEP: 

78280-000 TELEFONE: (65) 32411391

Intimação Classe: CNJ-26 INCIDENTE DE FALSIDADE

Processo Número: 1003068-61.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA NATALINA PAINS SILVA (ARGUINTE)

KLEYDER ISAURA PAINS DE OLIVEIRA SILVA (ARGUINTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA APARECIDA CARDOSO OAB - MT19356/O (ADVOGADO(A))

PAULA REGINA CARDOSO OAB - MT0015506A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATA MENDES BARBOSA DE SOUZA (ARGUIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE CERTIDÃO TRIAGEM Intimação do(a) Procurador(a) 

da parte autora para efetuar o pagamento da locomoção do Oficial de 

Justiça, no valor de R$ 75,00 (setent e cinco reais), de acordo com o 

provimento 07/2017, por meio do site do TJMT (emissão de Guias on-line), 

(campo diligência) para cumprimento do mandado de citação, devendo 

juntar aos autos o comprovante do pagamento para posterior 

cumprimento, no prazo de 10 (dez) dias. MIRASSOL D'OESTE, 13 de 

março de 2020. Cleusa Roberto do Carmo Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

1ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10, LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - MT - CEP: 

78280-000 TELEFONE: (65) 32411391

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007572-96.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA DA COSTA MOREIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1007572-96.2017.8.11.0006. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO REQUERIDO: MARIA APARECIDA DA 

COSTA MOREIRA Vistos. Considerando o informado em id nº 28664318, 

DETERMINO que se expeça ofício ao DETRAN/MS, com o fito de dar 

cumprimento a r. sentença prolatada. No mais, CUMPRA-SE a r. sentença. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. MIRASSOL D'OESTE, 4 de fevereiro de 2020. 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 178216 Nr: 703-61.2013.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Campesatto Comércio de Materiais para Construção 

Ltda, Giancarlo Campesatto
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodo Linea Implementos para Transporte Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anatoly Hodniuk Júnior - 

OAB:7963, Wagner Peruchi de Matos - OAB:9865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana da Trindade Xavier - 

OAB:25621-0, MARCIO EDUARDO MORO - OAB:41.303/PR

 Para intimar os Procuradores das partes via DJE para comparecerem na 

audiência de Instrução redesignada para o dia 21/05/2020, às 16h30min. 

Igualmente fica o Procurador da parte autora intimado para efetuar o 

pagamento da locomoção do Oficial de Justiça, no valor de R$ 25.00 (vinte 

e cinco reais), de acordo com o provimento 07/2017, por meio do site do 

TJMT (emissão de Guias on-line), (campo diligência) para cumprimento do 

mandado de intimação da testemunha da parte autora a ser inquirida., 

devendo juntar aos autos o comprovante do pagamento para posterior 

cumprimento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 253998 Nr: 5217-18.2017.811.0011

 AÇÃO: Suspensão de Liminar ou Antecipação de Tutela->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdecir Paixão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Cetelem S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dione Karoline Gonçalves 

Holanda - OAB:20.694, Najla Milena Castro da Silva - OAB:13.630, 

TAMIRES RODRIGUES PERIN - OAB:25293/O, Valéria Aparecida Soldá 

de Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHA BARBOSA - OAB:13.245-A

 Intimar os advogados das partes de que foi designado o dia 07/04/2020 

às 11h, para inicio da pericia, na sede da PJ1 - Pericias Judiciais, 

localizada na Av. Dr. Hélio Ribeiro, n. 525, Edificio Helbor Dual Business, 

sala 2401, Bairro Alvorada, Cuiabá - MT, CEP 78.048-250, devendo a parte 

autora comparecer para coleta de grafismo da mesma.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 253998 Nr: 5217-18.2017.811.0011

 AÇÃO: Suspensão de Liminar ou Antecipação de Tutela->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdecir Paixão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Cetelem S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dione Karoline Gonçalves 

Holanda - OAB:20.694, Najla Milena Castro da Silva - OAB:13.630, 

TAMIRES RODRIGUES PERIN - OAB:25293/O, Valéria Aparecida Soldá 

de Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHA BARBOSA - OAB:13.245-A

 Intimar o(a,s) da parte requerente, de que foi designado o dia 07/04/2020 

às 11h, para inicio da pericia, na sede da PJ1 - Pericias Judiciais, 

localizada na Av. Dr. Hélio Ribeiro, n. 525, Edificio Helbor Dual Business, 

sala 2401, Bairro Alvorada, Cuiabá - MT, CEP 78.048-250, oportunidade em 

que será realizada coleta autora de grafismo da mesma, devendo 

comparecer portando o máximo de documentos pessoais que possuir (RG, 

CNH, CTPS, passaporte, carteira profissional de classe, etc).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 254068 Nr: 5243-16.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSdAeS, MCAeS, JMAdS, MJAdS, MDAdS, 

MAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Pires Atala - OAB:6062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Ricci Garcia - 

OAB:15078, José Carlos de oliveira Guimaraes Junior - OAB:5959, 

José Carlos de Oliveira Guimaraes Junior - OAB:5959, RODRIGO 

AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - OAB:11363, Wagner Peruchi de 

Matos - OAB:9865

 Certifico que em cumprimento ao r. despacho de fls. 133/134, intimo o 

advogado da parte requerida para manifestar no prazo de 15 dias, acerca 

do ofício n. 0002/2020/AJ de fls. 139/140.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 228763 Nr: 1167-17.2015.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Beatriz Aparecida Fernandes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogerio Neves Galvão, Sew Eurodrive, 

Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros S/A, Marbor Locadora Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Suellen Menezes Barranco - 

OAB:15.667

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CECILIA MARGUTTI PASSOS - 

OAB:285579, FERNANDO DANTE - OAB:251943, Rafael de Carvalho 

Passaro - OAB:SP-164.878

 Intimação dos Procuradores das partes de foi designada a data 

27/03/2020, às 14hs30min, no Consultório Médico, endereço: Av. 

Tancredo Neves, n. 3624, Centro, Mirassol D'Oeste – MT, para a 

realização do Exame Pericial da parte autora a ser realizada pelo perito, 

Dr. Túlio Marcos Casado da Silva, facultando às partes, dentro do prazo 

de cinco dias, a indicação de assistentes técnicos, bem como o 

Procurador da parte autora deverá acompanhar a parte, conforme 

determinado pela portaria 086/2017 – CA, devendo apresentar os exames 

e laudos médicos que a mesma possuir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 177597 Nr: 573-71.2013.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ismael Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073, Paulo Rogerio de Souza e Silva - OAB:20.236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em sendo apresentada manifestação contrária ao pleito em voga, 

INTIME-SE a autora para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000285-96.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

WEMERSON ADAO PRATA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA OAB - MT21373-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARAPONGAS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS PARA 

CONSTRUCOES LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCEL DE SA PEREIRA OAB - MT0012070A (ADVOGADO(A))

 

Código n.º 1000285-96.2019.8.11.0011 Em análise detida ao caderno 

processual, verifico que a parte executada apresentou embargos à 

execução tanto neste feito principal quanto em apartado sob o n. 

1001866-49.2019.8.11.0011, todavia, ambos os embargos foram 

recebidos sem o efeito suspensivo. Assim, para dirimir tais conflitos 

processuais, CHAMO O FEITO À ORDEM para que seja trasladada a 

decisão de ID n. 25794679 destes autos para o feito distribuído em 

dependência/apartado acima mencionado. No mais, considerando a não 

concessão do efeito suspensivo da execução, defiro o pedido da 

exequente e, com fulcro no artigo 854 do Código de Processo Civil, 

determino que se proceda com uma tentativa de penhora online no valor 

de R$ 129.870,59 (cento e vinte e nove mil e oitocentos e setenta reais e 

cinquenta e nove centavos) em eventuais contas ou aplicações 

financeiras da parte executada, CNPJ n. 12.157.305/0001-90, por meio do 

Sistema BACENJUD. Assinalo que, em sendo frutífera a penhora supra, 

deverá a parte executada ser intimada para que se manifeste em 5 (cinco) 
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dias, tal como preceitua o artigo 854, §3, do Código de Processo Civil. De 

outro vértice, deverá o exequente ser intimado para se manifestar em 

prosseguimento. Após, conclusos. Às providências. Mirassol D’Oeste-MT. 

MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito (Datado e assinado 

digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003483-44.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON PIZANI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE PROCESSO: 1003483-44.2019.8.11.0011 AUTOR(A): 

NILSON PIZANI REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

Considerando o teor da manifestação e a justificativa apresentadas no ID 

27593745, redesigno a audiência anteriormente aprazada para o dia 04 de 

maio de 2020, às 17h00, horário oficial do Estado de Mato Grosso. 

Cumpra-se. Mirassol D’Oeste – MT. Marcos André da Silva Juiz de Direito 

(Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001858-09.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA FAGUNDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Autos: 1001858-09.2018.8.11.0011 Aqui sem tem ação para concessão 

de auxílio doença cumulada com aposentadoria por invalidez de 

trabalhador rural. Inicialmente, verifico que o requerido arguiu como 

prejudicial de mérito a prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao 

quinquênio do ajuizamento da ação. Em que pese os argumentos 

expendidos pelo requerido, vislumbro que razão não lhe assiste, uma vez 

que a parte autora entrou administrativamente com o pedido de concessão 

de aposentaria por idade rural no dia 24/09/2018 e o ajuizamento da ação 

se deu em 30/11/2018, ou seja, não há falar em prescrição quinquenal. 

Assim, declaro o feito saneado e como pontos controvertidos fixo a 

efetiva existência de atividade rural em regime de economia familiar 

exercida pela parte requerente e o lapso de tempo envolvido em tais 

afazeres. Para tanto, designo audiência de instrução e julgamento para o 

dia 27 de abril de 2020, às 14h30, horário oficial do Estado de Mato 

Grosso. Frise-se que o rol deverá ser juntado aos autos em até 15 

(quinze) dias antes da data da audiência, nos termos do art. 357, §4°, do 

CPC, indicando as que comparecerão independente de intimação e 

aquelas que exigirão a diligência intimatória. Intime-se a parte requerente 

através de seu patrono. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Mirassol 

D’Oeste-MT. MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito (Datado e 

assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001833-93.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DORAISSE ROSA PEREIRA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Giuseppe Zampieri OAB - MT10603-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

Autos: 1001833-93.2018.8.11.0011 Aqui sem tem ação de 

restabelecimento de aposentadoria por invalidez e indenização por danos 

morais de trabalhador rural. Analisando os autos, verifica-se que a 

preliminar arguida em sede de contestação pela autarquia requerida 

confunde-se com o mérito e com ele será apreciada. Assim, declaro o 

feito saneado e como pontos controvertidos fixo a efetiva existência de 

atividade rural em regime de economia familiar exercida pela parte 

requerente e o lapso de tempo envolvido em tais afazeres. Para tanto, 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 18 de maio de 

2020, às 18h00, horário oficial do Estado de Mato Grosso. Frise-se que o 

rol deverá ser juntado aos autos em até 15 (quinze) dias antes da data da 

audiência, nos termos do art. 357, §4°, do CPC, indicando as que 

comparecerão independente de intimação e aquelas que exigirão a 

diligência intimatória. Intime-se a parte requerente através de seu patrono. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Mirassol D’Oeste-MT. Marcos 

André da Silva Juiz de Direito (Datado e assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003885-28.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA JESUS DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Giuseppe Zampieri OAB - MT10603-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico que impulsiono os autos, em cumprimento ao 

art. 203, § 4º do NCPC, com a abertura de vistas à parte autora, para que 

se manifeste acerca da contestação apresentada. Mirassol d''Oeste/MT, 

11 de fevereiro de 2020 Gestor de Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001912-72.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE PEREIRA ALEXANDRINO (AUTOR(A))

KAREN RANELLORI PEREIRA MONTEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE Ação Civil pelo Procedimento Comum Ordinário Autos 

n. 1001912-72.2018.8.11.0011 Autor: Karen Ranellori Pereira Monteiro, 

representada por Luciene Pereira Alexandrino de Oliveira. Réu: Instituto 

Nacional do Seguro Social SENTENÇA RELATÓRIO Aqui se tem ação 

proposta por Karen Ranellori Pereira Monteiro, representada por Luciene 

Pereira Alexandrino de Oliveira em face do Instituto Nacional do Seguro 

Social (INSS) em que se busca o reconhecimento judicial do direito de 

restabelecimento ao benefício assistencial à pessoa portadora de 

deficiência. A requerente afirmou, na inicial, que é portadora de patologia 

descrita no CID 10-G80 e 10-F72, quais seja Paralisia Cerebral e Retardo 

Mental, de modo que necessita de cuidados especiais, inclusive 

acompanhamento médico. Além dos relatos da doença, a requerente 

afirma ser hipossuficiente, de modo que pode não prover seu sustento, 

requerendo, portanto, a concessão de benefício assistencial à pessoa 

portadora de deficiência. Juntou-se alguns documentos. Citada, a 

autarquia ré apresentou contestação. Laudo pericial juntado em id 

23360092. Apresentado o laudo, a parte autora manifestou concordância. 

De outro norte, a parte requerida nada manifestou. Relatório Psicossocial 

juntado em id 18322278 e id 17564531. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Preliminarmente, HOMOLOGO o laudo pericial contido em id 

23360092, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, devendo ser 

providenciado imediatamente o necessário para o devido pagamento dos 

honorários periciais. O benefício de prestação continuada à pessoa com 

deficiência. O benefício assistencial está previsto no artigo 203, inciso V, 

da Constituição Federal, prevendo a prestação de assistência social, no 

patamar de um salário mínimo mensal, à pessoa portadora de deficiência 

física ou ao idoso, desde que seja constatado que o requerente do pedido 

não possua meios de prover sua mantença ou de tê-la provida pela família. 

O artigo supra fora regulamentado pela Lei nº 8.742/1993 e pelo Decreto 

nº 6.214/2007. A Lei nº 8.742/1993, em seu artigo 20, § 3º, alterado pela 

Lei nº. 12.435/2011, estipula que é considerado incapaz de prover a 

manutenção de pessoa portadora de deficiência ou idosa, a família cuja 

renda familiar per capita for inferior a ¼ do salário mínimo. Em seu caput, o 

artigo suso garante o benefício de prestação continuada, no valor de um 

salário mínimo mensal, ao deficiente físico e ao idoso com pelo menos 65 
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(sessenta e cinco) anos. Já o Decreto nº 6.214/2007, alterado pelo 

Decreto n. 7.617 de 2011, que regulamenta a Lei Orgânica da Assistência 

Social, em seu art. 4º, inciso II, define pessoa portadora de deficiência 

como sendo aquela que tem impedimentos de longo prazo de natureza 

física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com 

diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na 

sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. O mesmo 

artigo suso, em seu inciso III, define incapacidade como fenômeno 

multidimensional que abrange limitação do desempenho de atividade e 

restrição da participação, com redução efetiva e acentuada da 

capacidade de inclusão social, em correspondência à interação entre a 

pessoa com deficiência e seu ambiente físico e social. Dessa maneira, 

considera-se pessoa portadora de deficiência física, aquela incapacitada 

para a vida independente e para o trabalho, em decorrências patologias de 

origem hereditária, congênita ou adquirida. Tecidos esses 

esclarecimentos, passa-se à análise dos autos. Foi juntado no processo, 

o laudo formulado pela médica nomeada por este Juízo. Do aludido 

documento constata-se que a perita concluiu ser a autora portadora de 

paralisia cerebral e oligofrenia. Concluindo a expert que as patologias 

constatadas incapacitam total e permanentemente a autora para 

desempenho de atividades diárias e laborais, sendo incapaz para o 

exercício de qualquer atividade laboral. De outro norte, o estudo 

psicossocial aportado aos autos aponta a condição de hipossuficiência 

financeira da parte requerente, eis que, consoante às informações 

colhidas pelos profissionais, à autora reside na companhia de sua 

genitora, e sobrevivem sem renda fixa. Destarte, o estudo psicossocial em 

consonância com o laudo médico e os demais documentos apresentados 

pela autora, permitem a segura conclusão de que a requerente 

encontra-se permanentemente incapacitada, sendo portador de doença 

que o incapacita totalmente para desempenho de atividades que lhe 

possam garantir a subsistência. Neste ponto, mister frisar que 

posteriormente a redação do artigo 20, §3º, da Lei nº 8.742/1993, a qual 

estabelece que a família deve ter uma renda mensal inferior a ¼ do salário 

mínimo, por pessoa, sobreveio a Lei nº 9.533/1997, a qual autoriza o Poder 

Executivo a conceder apoio financeiro aos Municípios que instituírem 

programas de garantia de renda mínima associados a ações 

socioeducativas, o qual estipulou que a renda familiar por pessoa para 

aferição do benefício deverá ser inferior a ½ do salário mínimo. Outrossim, 

a mesma fração retro, qual seja ½ (inferior a), foi redigida na Lei nº 

10.689/2003, a qual instituiu o “Programa Nacional de Acesso à 

Alimentação”. Logo, vislumbro que de acordo com a legislação mais 

hodierna, é considerado para critério de aferição de miserabilidade do ente 

familiar a renda inferior a metade de um salário mínimo, por pessoa, de 

modo que o requerente se encaixa nesse conceito. Ademais, ainda que 

não fosse esse o entendimento deste julgador, em conformidade com os 

informes descritos em linhas anteriores, a renda per capita inferior a ¼ do 

salário mínimo serve tão somente como parâmetro ao julgador, o qual pode 

aferir a condição de vulnerabilidade por outros critérios, que não o objetivo 

fixado na Lei n.º 8.213/93. Dessa feita, a parte autora demonstrou, de 

maneira amplamente satisfatória, que o rendimento mensal auferido não 

lhe assegura o sustento e a manutenção, além de ser portadora de 

moléstia que a incapacita para a prática de atos de uma vida 

independente. Razão pela qual, a procedência da demanda é medida que 

se impõe. DISPOSITIVO Ante tudo o que foi dito nesta Sentença, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA INICIAL, com fundamento no artigo 

487, I do Código de Processo Civil para reconhecer o direito da autora ao 

benefício de prestação continuada, conforme previsto no artigo 20 da Lei 

8.742/93, no valor de 01 (um) salário mínimo mensal, desde a CESSAÇÃO 

ADMINISTRATIVA, devidamente corrigida monetariamente e acrescidas 

com juros. Confirmo a liminar deferida em id 17655609. Em relação aos 

juros moratórios, nas ações relativas a benefícios previdenciários à razão 

de 1% ao mês até a entrada em vigor da Lei n. 11.960/2009, após o que 

incidem os juros aplicados à caderneta de poupança. (Súmula 204 da 

Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça; STJ, EDcl no AgRg no Ag 

1247178/MG, Sexta Turma, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 

15/12/2015, DJe 02/02/2016) Em relação aos juros moratórios, nas ações 

relativas a benefícios previdenciários à razão de 1% ao mês até a entrada 

em vigor da Lei n. 11.960/2009, após o que incidem os juros aplicados à 

caderneta de poupança. (Súmula 204 da Jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça; STJ, EDcl no AgRg no Ag 1247178/MG, Sexta Turma, 

Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 15/12/2015, DJe 02/02/2016) Em 

se tratando de benefícios previdenciários concedidos em Juízo, a 

correção monetária é aplicada em observância ao índice IPCA-15, incidido 

desde o vencimento de cada parcela. ISENTO a Autarquia Federal do 

pagamento das custas processuais, salvo quanto aos valores 

comprovadamente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I 

do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001. Condeno o 

réu a pagar ao advogado do autor honorários advocatícios no montante 

equivalente a 10% (dez por cento) da condenação, a ser apurada em 

liquidação, observados os termos da Súmula 111/STJ. Condeno a parte ré 

a pagar à parte autora o montante equivalente a despesas que tenha 

antecipado e que venham a ser devidamente comprovadas e submetidas a 

posterior liquidação. DEIXO de determinar a remessa dos autos ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em exercício do “duplo grau de 

jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no § 3º, inciso I, do art. 

496 do CPC, já que o valor da condenação, nitidamente, não excederá a 

1.000 (um mil) salários mínimos. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Mirassol D’Oeste/MT. Marcos André da Silva Juiz de Direito (Assinado e 

datado digitalmente)

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 265723 Nr: 4347-36.2018.811.0011

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VLXdN, LdSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AR, CdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius Esbalqueiro 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Regis dos Santos - 

OAB:22.751

 Código 265723

Fixo prazo de 15 dias para que as partes esclareçam se têm outras 

provas a produzir na espécie.

Mirassol D’Oeste - MT, 26 de fevereiro de 2020.

MARCOS ANDRÉ DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 244062 Nr: 59-79.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Ieda Gomes da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor de que foi expedido Alvará Eletrônico nº 

591744-1 dos valores depositados nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 205392 Nr: 1078-28.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TSC, ACdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Cesar da Costa - 

OAB:15.033

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para que de prosseguimento no feito, 

conforme determinado no r. despacho de fls. 137, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 211703 Nr: 2323-74.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: O Municipio de Mirassol D'Oeste-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cielo S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elsimar Roberto Packer - 

OAB:SC / 23.189

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kathleen Militello - OAB:

 Intimar a advogada da parte requerida para que se manifeste acerca dos 
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decumentos juntados às fls. 414/416, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 216064 Nr: 2997-52.2014.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Messias Tristão Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - OAB:11574

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que se manifeste acerca das 

Requisições de Pequeno Valor juntadas às fls. 144/145, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 217561 Nr: 3240-93.2014.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Gonçalves Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que se manifeste acerca das 

Requisições de Pequeno Valor juntadas às fls. 188/189, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 237972 Nr: 1756-72.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marli Alves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que se manifeste acerca das 

Requisições de Pequeno Valor juntadas às fls. 124/125, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 258834 Nr: 1319-60.2018.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marinete Ferreira Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que se manifeste acerca das 

Requisições de Pequeno Valor juntadas às fls. 142/143, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 156355 Nr: 1753-59.2012.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luismar Silva Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Mirassol D`Oeste-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Caio Cezar Buin Zumioti - 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iuri Seror Cuiabano - OAB: 

10.838

 Intimar o advogado da parte autora para que se manifeste nos autos, no 

prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 179026 Nr: 842-13.2013.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Eni Aparecida Appolari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Mirassol D´Oeste - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jesus Vieira de Oliveira - 

OAB:9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que se manifeste nos autos, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 188276 Nr: 2368-15.2013.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanderlei Aguilera

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júlio Cezar Massam Nichols - 

OAB:11.270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que se manifeste acerca das 

Requisições de Pequeno Valor juntadas às fls. 113/114, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 199380 Nr: 4225-96.2013.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espolio de Sonia Ferreira Blanco, Renato Ferreira 

Blanco, Luciano Ferreira Blanco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que se manifeste acerca das 

Requisições de Pequeno Valor juntadas às fls. 152/154, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 225383 Nr: 4544-30.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Umimed Vale do Jauru - Cooperativa de 

Trabalho Médico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Solange de Holanda Rocha - 

OAB:9893

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Gabriel Martins - 

OAB:24343/0, Silvoney Batista Anzolin - OAB:8122/MT

 Intimar o advogado da parate autora para que menifeste interesse nos 

autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 231977 Nr: 2961-73.2015.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Aparecida Ribeiro Porto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor de que foi expedido Alvará Eletrônico nº 

583039-7/2020 dos valores depositados nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 236630 Nr: 1054-29.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aureliano Bispo de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jeremias da Cruz Dias - 

OAB:13326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor de que foram expedidos Alvarás Eletrônicos 

nº 591727-1/2020, 591726-3/2020 e 591718-2/2020 dos valores 

depositados nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 238600 Nr: 2074-55.2016.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roseli Maria de Oliveira Sabará

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júlio Cezar Massam Nichols - 

OAB:11270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que se manifeste acerca das 

Requisições de Pequeno Valor juntadas às fls. 116/117, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 239431 Nr: 2479-91.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosimeire Aparecida de Almeida Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Mirassol D´Oeste - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graziele Penachioni Claudino - 

OAB:16.305, Regina Célia Sabioni Lourimier - OAB:9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que se manifeste acerca dos 

documentos juntados às fls. 208/226, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 239434 Nr: 2482-46.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Madalena Brito de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Mirassol D´Oeste - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graziele Penachioni Claudino - 

OAB:16.305, Regina Célia Sabioni Lourimier - OAB:9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que se manifeste acerca dos 

documentos juntados às fls. 212/229, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 240261 Nr: 3014-20.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcios Sicredi Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Alves de Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vera Regina Martins - OAB:RS / 

34.607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a advogada da parte autora acerca da certidão de fls. 117, bem 

como para que informe novo endereço da parte requerida, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 244065 Nr: 63-19.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Angela dos Santos Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor de que foram expedidos Alvarás Eletrônicos 

nº 583439-2/2020 e 583438-4/2020 dos valores depositados nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 250261 Nr: 3174-11.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Osmar Fakine

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sarah Caroline Mendes 

Pinheiro - OAB:16008

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que se manifeste acerca da 

Requisição de Pequeno Valor juntado às fls. 165.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 251247 Nr: 3690-31.2017.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jovelina Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que se manifeste acerca das 

Requisições de Pequeno Valor juntadas às fls. 136/137, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 252259 Nr: 4199-59.2017.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Orlando Silverio de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Ricci Garcia - OAB:15078

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que se manifeste acerca das 

Requisições de Pequeno Valor juntadas às fls. 128/129, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 255170 Nr: 5656-29.2017.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Barbosa dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que se manifeste acerca das 

Requisições de Pequeno Valor juntadas às fls. 101/102, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 255323 Nr: 5731-68.2017.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Karina de Oliveira, João Vitor de Oliveira Aires

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:9898/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que se manifeste acerca das 

Requisições de Pequeno Valor juntadas às fls. 130/131, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 255550 Nr: 5822-61.2017.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Honório Soares da Silva
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que se manifeste acerca das 

Requisições de Pequeno Valor juntadas às fls. 97/98, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 255633 Nr: 5858-06.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Angelina Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graziele Penachioni Claudino - 

OAB:16.305

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar os advogados das partes autora para que apresente quesitos, 

bem como da r. decisão de fls. 103, cujo dispositivo transcrevo: " 

[...]Deverá o perito responder aos quesitos formulados pelas partes. 

Antes de encaminhamento da autora à perícia, abra-se vista dos autos ao 

INSS (carga) e à autora (imprensa oficial) para manifestar eventual 

interesse nos autos, inclusive em relação à apresentação de quesitos 

suplementares. Intime-se a parte autora, por meio de seu advogado 

constituído, para comparecimento na data e local agendados. Instrua-se o 

ofício a ser remetido ao perito com os quesitos apresentados pelas partes. 

Por fim, elaborado o laudo e encartado aos autos, intimem-se as partes 

para manifestação em 05 (cinco) dias. Intimem-se. Mirassol D’Oeste/MT, 06 

de fevereiro de 2020. Marcos André da Silva. Juiz de Direito."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 265723 Nr: 4347-36.2018.811.0011

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Vera Lucia Xavier do Nascimento, LdSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Ribeiro, Claudineia da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius Esbalqueiro 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Regis dos Santos - 

OAB:22.751

 Intimar os advogados da parte requerida sobre o r. despacho de fls. 60, 

cujo teor transcrevo: "Código 265723

Fixo prazo de 15 dias para que as partes esclareçam se têm outras 

provas a produzir na espécie. Mirassol D’Oeste - MT, 26 de fevereiro de 

2020. MARCOS ANDRÉ DA SILVA. Juiz de Direito."
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[Usucapião Ordinária] PARTE AUTORA: Nome: MARIA APARECIDA DE 

SOUZA Endereço: RUA VALDEMAR VIEIRA DE OLIVEIRA, 183, MIRASSOL 

II, MIRASSOL D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 Nome: SERGIO CANATTO 

Endereço: RUA VALDEMAR VIEIRA DE OLIVEIRA, 183, MIRASSOL II, 

MIRASSOL D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 PARTE REQUERIDA: Nome: P 

MENDONCA Endereço: RUA SENADOR HENRIQUE DELA ROQUE, 3449, 

CENTRO, MIRASSOL D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 VALOR DA CAUSA: 

R$ 31.131,40 FINALIDADE: CIENTIFICAR TERCEIROS E INTERESSADOS da 

existência e do teor da ação judicial acima indicada, consoante consta da 

petição inicial e da R. Decisão proferida pelo juízo. DECISÃO/DESPACHO: 

Código: 1000065-12.2020.8.11.0011. Aqui se tem ação de usucapião, 

ajuizada por MARIA APARECIDA DE SOUZA e SERGIO CANATTO em face 

de P. MENDONÇA. Preliminarmente, defiro os benefícios da assistência 

judiciária gratuita, nos termos do artigo 99 e seguintes do Código de 

Processo Civil. Cite-se, por mandado, aquele em cujo nome estiver 

registrado o imóvel usucapiendo, bem como os confinantes e, por edital 

com prazo de 30 (trinta) dias, o réu em lugar incerto e dos eventuais 

interessados, para contestarem a ação no prazo de 15 (quinze) dias, 

contendo as advertências legais. Intime-se por via postal, para que 

manifestem interesse na causa, os representantes da Fazenda Pública da 

União, dos Estados e dos Municípios, nos moldes do artigo 943, do Código 

de Processo Civil. Notifique-se o Ministério Público. Às providências. 

Mirassol D’Oeste/MT. MARCOS ANDRÉ DA SILVA, Juiz de Direito. E, para 

que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa 

alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado no lugar 

de costume e publicado na forma da Lei. Eu, KATIA FERNANDA PEREIRA 

MORETTI, digitei. Mirassol D'Oeste/MT, 12 de março de 2020. Sônia 

Barboza Silva de Paula Gestora Judiciaria (Assinado Digitalmente)

Citação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001342-86.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

A. B. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. D. S. C. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AVENIDA 

JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - MT - CEP: 

78280-000 EDITAL CITAÇÃO E INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 30 Dias 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCOS 

ANDRE DA SILVA PROCESSO n. 1001342-86.2018.8.11.0011 Valor da 

causa: 0,00 ESPÉCIE: [Alimentos]->ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 

5.478/68 (69) POLO ATIVO: Nome: AMANDA BENA Endereço: Rua 

Euclides Mazali, 359, bairro Jardim das Oliveiras III, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 POLO PASSIVO: Nome: DANILO DE SOUZA COELHO 

Endereço: RUA A 13, 45, DA VITÓRIA, GOIÂNIA - GO - CEP: 74477-057 

FINALIDADE: efetuar a citação do polo passivo, acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, contados do término do prazo deste edital, 

apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, bem como proceder a 

sua INTIMAÇÃO acerca da decisão que deferiu os alimentos provisórios a 

serem pagos. DESPACHO/ DECISÃO: Autos: 1001342-86.2018.8.11.0011. 

Ante o teor da manifestação de ID 29404458, defiro o pedido nela contido 

e determino a expedição do necessário para promoção da citação do 

requerido por edital, nos termos do artigo 257, II, do Código de Processo 

Civil, com o prazo de 30 (trinta) dias. Decorrido o prazo legal e não 

apresentada resposta, desde já, nomeio a advogado Gessimar Charles de 

Barros - OAB/MT 25.483/O, para o patrocínio da defesa do requerido, o 

qual deverá ser intimado, via telefone (065 99953-4735) ou mesmo no 

balcão desta Serventia, para manifestar aceitação do encargo e, em caso 

de afirmativo, desde logo apresentar resposta escrita, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT. Marcos André da Silva, 

Juiz de Direito. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que 

ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital 

que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 

KATIA FERNANDA PEREIRA MORETTI, digitei. MIRASSOL D'OESTE, 12 de 

março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 
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celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000622-51.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000622-51.2020.8.11.0011 POLO ATIVO:EDUARDO 

FERREIRA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VIVIANNE 

FRAUZINO MACHADO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de Conciliação - 

Juizado Especial Data: 03/06/2020 Hora: 13:30 , no endereço: Av. Joaquim 

Cunha, 595, TELEFONE: (65) 3241-1391, Alto da Boa Vista, MIRASSOL 

D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 . 13 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000623-36.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON DE MORAIS MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000623-36.2020.8.11.0011 POLO ATIVO:JEFERSON DE 

MORAIS MAGALHAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VIVIANNE 

FRAUZINO MACHADO POLO PASSIVO: OMNI FINANCEIRA S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de 

Conciliação - Juizado Especial Data: 03/06/2020 Hora: 14:00 , no 

endereço: Av. Joaquim Cunha, 595, TELEFONE: (65) 3241-1391, Alto da 

Boa Vista, MIRASSOL D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 . 13 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000044-88.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

QUALIFLEX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ALMEIDA TAMANDARE NOVAES OAB - MT0019946A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO XAVIER PAIAO (REQUERIDO)

CLAUDEMIR APARECIDO ROSA 01778769136 (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000044-88.2020.8.11.0011. REQUERENTE: QUALIFLEX DISTRIBUIDORA 

DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME REQUERIDO: MARCOS 

ANTONIO XAVIER PAIAO, CLAUDEMIR APARECIDO ROSA 01778769136 

Vistos. Compareceu a requerida em balcão do Juizado Especial, 

requerendo a nomeação de um advogado e seu favor (id nº 29447067). 

Pois bem. A despeito de o valor da causa fixado não exigir que a parte 

seja assistida por advogado, nos termos do art. 9º, da Lei nº 9.099/95, o 

parágrafo 1º do referido dispositivo legal traz consigo permissivo para a 

parte pugne pela representação, ao dispor que “Sendo facultativa a 

assistência, se uma das partes comparecer assistida por advogado, ou se 

o réu for pessoa jurídica ou firma individual, terá a outra parte, se quiser, 

assistência judiciária prestada por órgão instituído junto ao Juizado 

Especial, na forma da lei local”. Nesse sentido: “RECURSO INOMINADO. 

PROCESSUAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE A NÃO 

OFERTA DE NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. PEDIDO EFETUADO 

DIRETAMENTE NO BALCÃO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL PELA AUTORA. 

ATA DE AUDIÊNCIA QUE NÃO REGISTRA SOBRE A NECESSIDADE DE 

ASSISTÊNCIA POR ADVOGADO OU O OFERECIMENTO DE DEFENSOR 

DATIVO. AFRONTA AO ARTIGO 9º, §§ 1º E 2º, DA LEI N. 9.099/95. 

PREFACIAL ACOLHIDA. NULIDADE DECRETADA PARA RENOVAÇÃO DOS 

ATOS PROCESSUAIS A PARTIR DA AUDIÊNCIA INSTRUTÓRIA. - 

DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.(Recurso Cível, 

Nº 71006063580, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em: 28-07-2016)” Dessa 

feita, considerando que a parte reclamante se trata de pessoa jurídica, e, 

que há Defensoria Pública atuante na presente comarca, DEFIRO o pedido 

posto, de modo que SE DÊ vistas a DPE para que verifique se há 

possibilidade de patrocinar os interesses do requerido, consoante 

requisitos legais previstos. Se positivo, NOMEIO desde já a DPE, devendo 

representar o requerente durante todo o trâmite processual. Outro o 

cenário, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste/MT, 11 de março de 2020. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003713-86.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO PEREIRA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSIANE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0021789A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA (REQUERIDO)

MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA OAB - RJ0110501A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão de ID. 25621896, bem como da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada, sendo do Tipo: Conciliação Sala: Sala de Conciliação - Juizado 

Especial, Data: 28/01/2020, Hora: 15:00. Informo, ainda, que em 

conformidade com a Portaria 002/2016-JE deixei de proceder com a 

intimação pessoal da parte autora para que compareça à referida 

audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e horário de 

realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não comparecimento da 

parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação as 

custas processuais, com base no Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. 

da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003713-86.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO PEREIRA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSIANE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0021789A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA (REQUERIDO)

MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA OAB - RJ0110501A 

(ADVOGADO(A))
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Vistos. Sem relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 

9.099/95. Prima facie, mister discorrer que a atividade jurisdicional tem por 

finalidade justamente a pacificação social por meio da solução dos litígios 

que lhe são submetidos a julgamento, dessarte, havendo autocomposição 

entre as partes nada mais resta senão homologá-lo. Pelo exposto, 

HOMOLOGO a autocomposição inserida em todos os seus termos e 

cláusulas, para que surtam os jurídicos e legais efeitos, nos termos do 

artigo 487,III, b, doCPC. Sem custas. P.R.I.C. Certificando-se o trânsito em 

julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001843-06.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO V. VITORAZZI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAXSUELBER FERRARI OAB - MT26680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA PEREIRA ALVES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1001843-06.2019.8.11.0011. EXEQUENTE: MARCELO V. VITORAZZI - EPP 

EXECUTADO: ANA PAULA PEREIRA ALVES Vistos. Dispensado o 

relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. Considerando que 

o exequente pugnou pela expedição de certidão de dívida e de crédito com 

a extinção do feito, diante da ausência de bens passíveis de penhora em 

nome do executado, a extinção do feito é medida que se impõe, nos 

termos do art. 53, §4º da Lei 9.099/95. Vejamos: “Art. 53. A execução de 

título executivo extrajudicial, no valor de até quarenta salários mínimos, 

obedecerá ao disposto no Código de Processo Civil, com as modificações 

introduzidas por esta Lei. § 4º Não encontrado o devedor ou inexistindo 

bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se 

os documentos ao autor.” Acerca do encimado, já se julgou: “JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

CÍVEL. EXEQUENTE INTIMADO POR PUBLICAÇÃO. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - ART. 53, § 4º, DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL - 

ART. 51, § 1º. LEI N. 9.099/1995. INAPLICABILIDADE DO ART. 267, III, DO 

CPC. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.1. O PROCESSO NOS 

JUIZADOS ESPECIAIS É INFORMADO PELOS PRINCÍPIOS DA 

SIMPLICIDADE, INFORMALIDADE, ORALIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL 

- PRINCÍPIOS DECORRENTES DA GARANTIA DA CELERIDADE 

PROCESSUAL EXPRESSA NO ART. 5º, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL DE 1988. 2. A LEI Nº 9.099/1995, EM SEU ARTIGO 53, § 4º, 

DETERMINA QUE, NÃO ENCONTRADO O DEVEDOR OU INEXISTINDO BENS 

PENHORÁVEIS, O PROCESSO SERÁ IMEDIATAMENTE EXTINTO, 

DEVOLVENDO-SE OS DOCUMENTOS AO AUTOR. 3. O ART. 51, § 1º, POR 

SUA VEZ, DISPÕE QUE A EXTINÇÃO DO PROCESSO INDEPENDERÁ, EM 

QUALQUER HIPÓTESE, DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DAS PARTES. 

ASSIM, EM RAZÃO DO REGRAMENTO PRÓPRIO DA LEI Nº 9.099/1995, 

NÃO SE APLICA O ART. 267, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, SENDO 

DESNECESSÁRIA A INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQÜENTE. 4. FORTE 

NESSAS RAZÕES CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO, PORÉM, 

NEGO-LHE PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS E 

JURÍDICOS FUNDAMENTOS. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS OU 

HONORÁRIOS, À AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. DECISÃO PROFERIDA 

CONFORME REGRA DO ARTIGO 46 DA LEI N. 9.099/95.( TJ-DF - Apelacao 

Civel do Juizado Especial : ACJ 20111010014165 DF 

0001416-21.2011.8.07.0010, Orgão Julgador 2ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Publicação Publicado no DJE : 

16/08/2013 . Pág.: 250, Julgamento 6 de Agosto de 2013, Relator JOÃO 

FISCHER)”. Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de execução, nos 

termos do art. 53, §4º, da Lei 9.099/95. EXPEÇAM-SE as competentes 

certidões, conforme Enunciados nº 75 e 76 do FONAJE. SEM custas. 

P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e 

baixas de estilo. Mirassol D’Oeste-MT, 11 de março de 2020. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003592-58.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FERREIRA DINIZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DINIZ DE ALMEIDA OAB - MT26701/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVANILDO FERNANDES DE SOUSA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1003592-58.2019.8.11.0011. EXEQUENTE: ANTONIO FERREIRA DINIZ 

EXECUTADO: IVANILDO FERNANDES DE SOUSA Vistos. Dispensado o 

relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. Ante a informação 

de id nº 29829959, nos termos do art. 19, §2º da Lei 9.099/95, dou por 

intimada a parte autora, eis que não fora encontrada no endereço 

constante nos autos. Como de conhecimento, as causas de extinção dos 

feitos executivos estão elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo 

certo que a referida extinção somente produzirá efeito quando for 

declarada por sentença. No caso dos autos, vê-se que houve o 

cumprimento da obrigação e, via de consequência, a extinção da 

execução por pronunciamento judicial que declare tal situação. Posto isso, 

JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento pelo 

executado da obrigação, nos termos do o art. 924, e o art. 925, estes 

últimos do CPC. SEM custas. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’oeste/MT, 11 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001596-25.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA GABRIELA ZANROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA GABRIELA ZANROSSO OAB - MT0015679A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BARBARA KIDS CONFECCOES LTDA. - EPP (EXECUTADO)

COMERCIO DIGITAL BF LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

RAPHAEL FERNANDO DE JULIANI ZANARDO OAB - SP259262 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo com a intimação das partes acerca da expedição de 

Alvará de Levantamento nos presentes autos sob nº 594023-0, 

consoante determinado pela R. Decisão de ID. 29264861.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000626-88.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON DE MORAIS MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000626-88.2020.8.11.0011 POLO ATIVO:JEFERSON DE 

MORAIS MAGALHAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VIVIANNE 

FRAUZINO MACHADO POLO PASSIVO: BRASIL CARD ADMINISTRADORA 

DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Sala de Conciliação - Juizado Especial Data: 

03/06/2020 Hora: 14:30 , no endereço: Av. Joaquim Cunha, 595, 

TELEFONE: (65) 3241-1391, Alto da Boa Vista, MIRASSOL D'OESTE - MT - 

CEP: 78280-000 . 13 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000627-73.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

WILIAN DA SILVA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)
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PROCESSO n. 1000627-73.2020.8.11.0011 POLO ATIVO:WILIAN DA 

SILVA COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SILVIO LUIZ GOMES 

DA SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de Conciliação - 

Juizado Especial Data: 02/06/2020 Hora: 14:30 , no endereço: Av. Joaquim 

Cunha, 595, TELEFONE: (65) 3241-1391, Alto da Boa Vista, MIRASSOL 

D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 . 13 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000249-54.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY VOLPATO CASTILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA CASTILHO OAB - MT25763/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo com a intimação das partes acerca da R. 

Decisão/Sentença de Id. 30032815, bem como da expedição de Alvará de 

Levantamento nos presentes autos sob nº 594244-6, consoante 

determinado pela referida decisão/sentença, devendo a parte 

REQUERENTE pugnar o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sendo 

o silêncio interpretado como quitação integral.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000628-58.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EDERSON GONCALVES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIDIANE REZENDE CORDEIRO GALVÃO OAB - MT27968/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000628-58.2020.8.11.0011 POLO ATIVO:EDERSON 

GONCALVES FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LEIDIANE 

REZENDE CORDEIRO GALVÃO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de Conciliação - 

Juizado Especial Data: 02/06/2020 Hora: 15:00 , no endereço: Av. Joaquim 

Cunha, 595, TELEFONE: (65) 3241-1391, Alto da Boa Vista, MIRASSOL 

D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 . 13 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001654-62.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VILMARA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADELMO GOES EMERICK OAB - MT10904/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo com a intimação das partes acerca da R. 

Decisão/Sentença de Id. 30033751 bem como da expedição de Alvará de 

Levantamento nos presentes autos sob nº 594246-2 , consoante 

determinado pela referida decisão/sentença, devendo a parte 

REQUERENTE pugnar o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sendo 

o silêncio interpretado como quitação integral.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003619-41.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA PENHA PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo com a intimação das partes acerca da R. 

Decisão/Sentença de Id. 30032803, bem como da expedição de Alvará de 

Levantamento nos presentes autos sob nº 594241-1, consoante 

determinado pela referida decisão/sentença, devendo a parte 

REQUERENTE pugnar o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sendo 

o silêncio interpretado como quitação integral.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000423-63.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA DE PAULA FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo com a intimação das partes acerca da R. 

Decisão/Sentença de Id. 30031780 bem como da expedição de Alvará de 

Levantamento nos presentes autos sob nº 594238-1, consoante 

determinado pela referida decisão/sentença, devendo a parte 

REQUERENTE pugnar o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sendo 

o silêncio interpretado como quitação integral.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001872-90.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BMG S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUNICE RITA BATISTA BISPO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL ALMEIDA TAMANDARE NOVAES OAB - MT0019946A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1001872-90.2018.8.11.0011. EXECUTADO: BANCO BMG S.A EXEQUENTE: 

EUNICE RITA BATISTA BISPO Vistos. Considerando o certificado em id nº 

30248074, DETERMINO a intimação da requerente para pugnar o que de 

direito, dando prosseguimento a presente, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção anômala. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’ Oeste/MT, 13 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001354-03.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ESPEDITO FACUNDO DE MATOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELDA MARIANO DE ANDRADE OAB - MT17414/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS NATANIEL WANZELER (EXECUTADO)

CARLOS ROBERTO COSTA (EXECUTADO)

JAMES MATTHEW MERRILL (EXECUTADO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1001354-03.2018.8.11.0011. EXEQUENTE: ESPEDITO FACUNDO DE 

MATOS EXECUTADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A, CARLOS NATANIEL 

WANZELER, CARLOS ROBERTO COSTA, JAMES MATTHEW MERRILL 

Vistos. Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

DECIDO. De pronto, cumpre assinalar que a lide posta em discussão não 

exige maiores delongas. O autor perseguia a prestação jurisdicional, 
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todavia, deixou de promover o regular prosseguimento do feito, embora 

devidamente intimado (id de n. 30248078). Assim, a ausência de impulso 

processual da parte autora, implica extinção anômala do processo, "ex vi" 

do art. 485, inciso VI, do NCPC. Nesse sentido: “TJ-DF - Apelação Cível 

APC 20140710392026 (TJ-DF) Data de publicação: 24/06/2015 Ementa: 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. COMANDO JUDICIAL 

DESATENDIDO. INÉRCIA DO AUTOR. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. 

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA 

MANTIDA. 1. Se a parte se mantém inerte em atender à determinação 

judicial para dar prosseguimento ao feito, deixando de indicar o correto 

endereço do réu ou de converter a demanda em execução, a extinção do 

processo é medida que se impõe, ante a falta de interesse de agir, nos 

termos do art. 267 , VI, do CPC . 2. Recurso conhecido e desprovido.” 

(negritos nossos) Diante disso, não resta outra alternativa senão JULGAR 

EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do 

artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Sem custas. P.R.I.C. 

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo. CUMPRA. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 13 de março de 

2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000545-76.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VALDELICE APARECIDA DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0018996A (ADVOGADO(A))

KARINA CORDEIRO PISSOLATO OAB - MT25376/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOURIVAL CARRASCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

GEOVANI MENDONCA DE FREITAS OAB - MT11473-B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000545-76.2019.8.11.0011. REQUERENTE: LOURIVAL CARRASCO 

REQUERIDO: VALDELICE APARECIDA DA SILVA Vistos. Considerando 

que a parte sucumbente não efetuou o pagamento espontâneo, e, ante o 

teor do petitório de id nº 29827883, determino: I – INTIME-SE a parte 

executada, por meio de seu advogado via DJE (Novo CPC, art. 513, §2º, I), 

ou, na falta deste e em caso de ser representada pela Defensoria Pública, 

por carta com Aviso de Recebimento (Art. 513, §2º, II, do Novo CPC), para 

efetuar o pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir em 

multa de 10% do total da condenação e, também, de honorários de 

advogados no mesmo patamar, nos termos do art. 523, §1º, do Novo CPC 

(Enunciado nº 97 do FONAJE). II – Transcorrido o prazo acima sem o 

pagamento, em havendo pedido de penhora on line, voltem-me os autos 

conclusos. III – Em não havendo o requerimento acima, ou sendo a referida 

penhora infrutífera, EXPEÇA-SE mandado de penhora, remoção, depósito, 

avaliação e intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), em que deverão ser 

constritos tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo. IV – Transcorrido o prazo estipulado no item I, a parte 

executada terá 15 (quinze) dias para apresentar embargos, 

independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do Novo CPC). 

V – Não apresentados embargos, manifeste-se a parte credora, no prazo 

de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens 

penhorados. VI – Não havendo penhora, ou não localizada a parte 

devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote as providências 

cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º 

da Lei 9.099/95). De tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 13 de março de 

2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003406-35.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO FABRICIO LIO PENARIOL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELLY GARCIA VALDEZ OAB - MT19702-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NORSA REFRIGERANTES S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAYME BROWN DA MAIA PITHON OAB - BA8406-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1003406-35.2019.8.11.0011. REQUERENTE: ALESSANDRO FABRICIO LIO 

PENARIOL REQUERIDO: NORSA REFRIGERANTES S.A Vistos. Sem 

relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95. Prima 

facie, mister discorrer que a atividade jurisdicional tem por finalidade 

justamente a pacificação social por meio da solução dos litígios que lhe 

são submetidos a julgamento, dessarte, havendo autocomposição entre as 

partes nada mais resta senão homologá-lo. Pelo exposto, HOMOLOGO a 

autocomposição inserida no id nº 30248824 em todos os seus termos e 

cláusulas, para que surtam os jurídicos e legais efeitos, nos termos do 

artigo 922, caput, do CPC. Sem custas. P.R.I.C. Certifique-se o trânsito em 

julgado, e após, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 13 de março de 2020. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001117-66.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER VILELA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RODRIGUES DA SILVA OAB - MT17872/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT13311-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1001117-66.2018.8.11.0011. EXEQUENTE: CLEBER VILELA EXECUTADO: 

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE Vistos. Dispensado o 

relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. Tendo em vista 

que já fora realizado o levantamento do alvará expedido em favor do 

autor, tem-se que fora satisfeita a execução. Como de conhecimento, as 

causas de extinção dos feitos executivos estão elencadas no art. 924 e 

incisos do CPC, sendo certo que a referida extinção somente produzirá 

efeito quando for declarada por sentença. No caso dos autos, vê-se que 

houve o cumprimento da obrigação e, via de consequência, a extinção da 

execução por pronunciamento judicial que declare tal situação. Posto isso, 

JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento pelo 

executado da obrigação, nos termos do o art. 924, e o art. 925, estes 

últimos do CPC. SEM custas. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’oeste/MT, 12 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000460-61.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

AUDINEIA ALVES PIO MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ALMEIDA TAMANDARE NOVAES OAB - MT0019946A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO MAMMANA MADUREIRA OAB - SP0333834A (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-O (ADVOGADO(A))

ANA PAULA ALVES DE SOUZA OAB - SP320768 (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que em cumprimento a ordem de serviço 001/16 

GAB/JUIZADO ESPECIAL, procedo com a expedição de intimação da parte 

autora para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, quanto aos 

documentos juntados no Id. 30250571. Para constar lavrei a presente. 

Mirassol D’Oeste, 13 de março de 2020. Mayla Gimenes de Melo Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001670-79.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:
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MARCELO V. VITORAZZI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAXSUELBER FERRARI OAB - MT26680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EURICO MARCOS SALVADOR (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1001670-79.2019.8.11.0011. EXEQUENTE: MARCELO V. VITORAZZI - ME 

EXECUTADO: EURICO MARCOS SALVADOR Vistos. Considerando o 

certificado em id nº 29734178, DETERMINO a intimação da requerente para 

pugnar o que de direito, dando prosseguimento a presente, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção anômala. Após, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’ Oeste/MT, 13 de março de 

2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003379-52.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON DANTAS DE MELLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1003379-52.2019.8.11.0011. REQUERENTE: WELLINGTON DANTAS DE 

MELLO REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Considerando que 

a parte sucumbente não efetuou o pagamento espontâneo, e, ante o teor 

do petitório de id nº 29758628, determino: I – INTIME-SE a parte executada, 

por meio de seu advogado via DJE (Novo CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta 

deste e em caso de ser representada pela Defensoria Pública, por carta 

com Aviso de Recebimento (Art. 513, §2º, II, do Novo CPC), para efetuar o 

pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 

10% do total da condenação e, também, de honorários de advogados no 

mesmo patamar, nos termos do art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 

97 do FONAJE). II – Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em 

havendo pedido de penhora on line, voltem-me os autos conclusos. III – Em 

não havendo o requerimento acima, ou sendo a referida penhora 

infrutífera, EXPEÇA-SE mandado de penhora, remoção, depósito, 

avaliação e intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), em que deverão ser 

constritos tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo. IV – Transcorrido o prazo estipulado no item I, a parte 

executada terá 15 (quinze) dias para apresentar embargos, 

independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do Novo CPC). 

V – Não apresentados embargos, manifeste-se a parte credora, no prazo 

de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens 

penhorados. VI – Não havendo penhora, ou não localizada a parte 

devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote as providências 

cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º 

da Lei 9.099/95). De tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 13 de março de 

2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000036-82.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA ANDRADE MEDEIROS 86165640125 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIO LIMA DOS SANTOS OAB - MT23057/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT13311-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000036-82.2018.8.11.0011. REQUERENTE: MARCIA ANDRADE MEDEIROS 

86165640125 REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - 

SICREDI SUDOESTE MT Vistos. Tendo em vista que a executada informa o 

pagamento do valor da condenação, conforme petição de id nº 27676534, 

INTIME-SE a autora para manifestar o que de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias, valendo o silêncio como concordância e consequente 

quitação integral. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 13 de março de 

2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010340-89.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA GONCALVES DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO CEZAR OCHIUTO OAB - MT0008833A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASTELAO SUPERMERCADO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

8010340-89.2016.8.11.0011. REQUERENTE: FERNANDA GONCALVES DE 

BARROS REQUERIDO: CASTELAO SUPERMERCADO LTDA Vistos. A 

despeito do pugnado pela demandada em id nº 29865854, denota-se que o 

pleito de dilação viera desacompanhado de justificativa plausível e/ou 

prova correspondente, motivo pelo qual INDEFIRO o pedido posto. No mais, 

CUMPRA-SE a r. decisão de id nº 28914364. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste/MT, 13 de março de 2020. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000588-76.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VICENTE NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000588-76.2020.8.11.0011. REQUERENTE: JOAO VICENTE NETO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Analisando detidamente os autos, 

verificam-se defeitos e irregularidades nos termos da inicial, visto que não 

consta dos autos comprovante de endereço em nome do autor. Assim, 

INTIME-SE o(a) douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar ou a complementar a petição inicial nos termos do art. 321 do 

NCPC. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste-MT, 12 de março de 2020. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000589-61.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO RABELLO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000589-61.2020.8.11.0011. REQUERENTE: VALDOMIRO RABELLO DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Analisando detidamente os autos, 

verificam-se defeitos e irregularidades nos termos da inicial, visto que não 

consta dos autos comprovante de endereço em nome do autor. Assim, 

INTIME-SE o(a) douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar ou a complementar a petição inicial nos termos do art. 321 do 
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NCPC. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste-MT, 12 de março de 2020. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000591-31.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

TELZINHO JOSE CORREIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000591-31.2020.8.11.0011. REQUERENTE: TELZINHO JOSE CORREIA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Analisando detidamente os autos, 

verificam-se defeitos e irregularidades nos termos da inicial, visto que não 

consta dos autos comprovante de endereço em nome do autor. Assim, 

INTIME-SE o(a) douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar ou a complementar a petição inicial nos termos do art. 321 do 

NCPC. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste-MT, 12 de março de 2020. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000592-16.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO DA SILVA ANTONIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000592-16.2020.8.11.0011. REQUERENTE: BRUNO DA SILVA ANTONIO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. Analisando detidamente os 

autos, verificam-se defeitos e irregularidades nos termos da inicial, visto 

que não consta dos autos comprovante de endereço em nome do autor. 

Assim, INTIME-SE o(a) douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar ou a complementar a petição inicial nos termos do art. 321 

do NCPC. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste-MT, 12 de março de 2020. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002518-66.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON COSTA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR OAB - MT23151/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DESPACHO Processo: 

1002518-66.2019.8.11.0011. EXEQUENTE: AILTON COSTA DA SILVA 

EXECUTADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Considerando o 

certificado em id nº 30027870, DETERMINO a intimação da requerente para 

pugnar o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’ Oeste/MT, 13 de março de 

2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001456-25.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLENE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA OAB - MT13630/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZAMOTO MOTOS E PECAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TATIANE SILVA RAVELLI OAB - SP301202 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1001456-25.2018.8.11.0011. REQUERENTE: SIRLENE DA SILVA 

REQUERIDO: AZAMOTO MOTOS E PECAS S.A. Vistos. Tendo em vista que 

retornou a missiva com oitiva das testemunhas, DETERMINO a intimação 

das partes para apresentação de alegações finais, no prazo legal. Após, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 12 

de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010213-88.2015.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

OI BRASILTELECOM (RECORRENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAYSE FERNANDA BOTELHO DE CARVALHO OAB - MT0019206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA MADALENA DA SILVA (RECORRIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

8010213-88.2015.8.11.0011. RECORRENTE: OI BRASILTELECOM 

RECORRIDO: MARIA MADALENA DA SILVA Vistos. Cuida-se de execução 

de sentença movida por MARIA MADALENA DA SILVA contra OI MÓVEL 

S/A buscando, em síntese, a prestação jurisdicional. Em sede recursal 

fora reformada a sentença de piso, considerando o crédito da requerente 

concursal, consoante se colhe em id nº 28826897. Os autos vieram 

conclusos. É o relato do necessário. Fundamento e Decido. Sem delongas 

desnecessárias, considerando que o fato gerador do crédito existente 

nos autos fora fundado anteriormente ao plano de homologação de 

recuperação judicial, tem-se que cabe ao exequente empreender diligência 

no sentido de habilitar seu crédito junto ao juízo universal da recuperação 

judicial, a fim de que este seja devidamente adimplido dentro do prazo 

recuperacional. Neste caso, aplica-se a regra do Enunciado 51 do Fonaje, 

o qual dispõe: ENUNCIADO 51 – Os processos de conhecimento contra 

empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial 

devem prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título 

executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento 

oportuno, pela via própria (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ES). 

Nesse sentido: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. EMPRESA EXECUTADA 

EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ENUNCIADO 51 DO FONAJE. 

IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PERANTE O JUIZADO ESPECIAL. 

NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO PELA VIA PRÓPRIA. 

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. O crédito 

constituído em favor do exequente por meio de título judicial não pode, no 

caso concreto, ser executado perante o Juizado Especial Cível, o qual é 

incompetente para fazê-lo, eis encontrar-se a empresa executada em 

processo de recuperação judicial, o que impõe ao autor a habilitação de 

seu crédito perante o juízo falimentar, por ter sido constituído em data 

anterior ao ingresso daquela ação. 2. Cabe analogia ao Enunciado nº 51 

do FONAJE que dispõe que "os processos de conhecimento contra 

empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial 

devem prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título 

executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento 

oportuno, pela via própria." Assim, correta a decisão que extinguiu o feito, 

devendo o credor habilitar seu crédito junto ao Juízo onde tramita a 

recuperação judicial da executada. Sentença confirmada por seus 

próprios fundamentos. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71004213625, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Adriana da Silva Ribeiro, Julgado em 23/05/2013) IMPUGNAÇÃO AO 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

TÍTULO EXECUTIVO JÁ CONSTITUÍDO. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO 
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PERANTE O JUIZADO ESPECIAL. NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO 

CRÉDITO PELA VIA PRÓRIA. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 51 DO FONAJE. 

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71003756954, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado em 12/12/2012) IMPUGNAÇÃO 

À FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA RÉ EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ENUNCIADO 51 DO FONAJE. TÍTULO 

EXECUTIVO CONSTITUÍDO. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PERANTE O 

JUIZADO ESPECIAL. NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO PELA 

VIA PRÓRIA. 1. Ainda que a hipótese dos autos não conste do rol do art. 

52, IX, da Lei nº 9.099/95, a pretensão de extinção da execução poderia 

ser aventada até mesmo por simples petição, ou reconhecido ex officio 

pelo Juízo, uma vez que o crédito constituído em favor da recorrente não 

pode ser executado perante o Juizado Especial Cível, o qual é 

incompetente para fazê-lo. 2. Dispõe o Enunciado nº 51 do FONAJE que 

“os processos de conhecimento contra empresas sob liquidação 

extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem prosseguir até a 

sentença de mérito, para constituição do título executivo judicial, 

possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, pela via 

própria.” Assim, correta a decisão que determinou o levantamento da 

penhora, devendo a credora habilitar seu crédito junto ao Juízo onde 

tramita a recuperação judicial da executada. TJRS, Recurso Cível 

71003556099, 1ª Turma Recursal, Relator Ricardo Torres Hermann, j. 

10/05/2012). Deste modo, os valores remanescentes necessitam da 

competente liquidação para serem satisfeitos através dos procedimentos 

adequados, ou seja, com a sua aferição deverá ser emitida certidão de 

crédito para ser executado junto ao plano já homologado pelo Juízo 

Universal da 7ª Vara Empresarial do RJ, como bem determinado pelo e. 

Presidente do TJRJ, no Aviso TJ n. 37/2018: “AVISO TJ nº 37/2018. O 

PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 

DESEMBARGADOR MILTON FERNANDES DE SOUZA, no uso de suas 

atribuições legais, AVISA, a pedido do Juízo da 7ª Vara Empresarial da 

Comarca da Capital, aos magistrados, membros do Ministério Público, da 

Defensoria Pública, das Procuradorias do Estado e dos Municípios, 

servidores, advogados e demais interessados, com relação ao processo 

de  Recuperação  Jud ic ia l  do  Grupo  O I  (P roc .  n º 

0203711-65.2016.8.19.0001), que - acerca dos créditos detidos contra o 

Grupo OI/TELEMAR - "1. Com a realização da Assembleia Geral de 

Credores em 19.12.2017, os processos em que as empresas do Grupo 

OI/TELEMAR são parte poderão seguir dois trâmites distintos, a depender 

se o objeto da demanda diz respeito a créditos concursais (fato gerador 

constituído antes de 20.06.2016 e, por isso, sujeito à Recuperação 

Judicial) ou a créditos extraconcursais (fato gerador constituído após 

20.06.2016 e, por isso, não sujeito à Recuperação Judicial). 2. Os 

processos que tiverem por objeto créditos concursais devem prosseguir 

até a liquidação do valor do crédito, que deve ser atualizado até 

20.06.2016. Com o crédito líquido, e após o trânsito em julgado de eventual 

impugnação ou embargos, o Juízo de origem deverá emitir a respectiva 

certidão de crédito e extinguir o processo para que o credor concursal 

possa se habilitar nos autos da recuperação judicial e o crédito respectivo 

ser pago na forma do Plano de Recuperação Judicial, restando vedada, 

portanto, a prática de quaisquer atos de constrição pelos Juízos de 

origem. 3. Os processos que tiverem por objeto créditos extraconcursais 

devem prosseguir até a liquidação do valor do crédito. Com o crédito 

líquido, e após o trânsito em julgado de eventual impugnação ou embargos, 

o Juízo de origem expedirá ofício ao Juízo da Recuperação Judicial 

comunicando a necessidade de pagamento do crédito. 4. O Juízo da 

Recuperação, com o apoio direto do Administrador Judicial, o Escritório de 

Advocacia Arnoldo Wald, receberá os ofícios e os organizará por ordem 

cronológica de recebimento, comunicando, na sequência, às 

Recuperandas para efetuarem os depósitos judiciais. 4.1. A lista com a 

ordem cronológica de recebimento dos ofícios e autorização para 

efetivação dos depósitos judiciais ficará à disposição para consulta 

p ú b l i c a  n o  s i t e  o f i c i a l  d o  A d m i n i s t r a d o r  J u d i c i a l 

www.recuperacaojudicialoi.com.br, sendo dispensável a solicitação 

dessa informação ao Juízo da Recuperação. 5. Os depósitos judiciais dos 

créditos extraconcursais serão efetuados diretamente pelas 

Recuperandas nos autos de origem, até o limite de 4 milhões mensais, de 

acordo com a planilha apresentada pelo Administrador Judicial. Os 

processos originários deverão ser mantidos ativos, aguardando o 

pagamento do crédito pelas Recuperandas. 6. Esse procedimento 

pretende viabilizar tanto a quitação progressiva dos créditos 

extraconcursais, quanto a manutenção das atividades empresariais e o 

cumprimento de todas as obrigações previstas no Plano de Recuperação 

Judicial. Rio de Janeiro, 15 de maio de 2018. Desembargador MILTON 

FERNANDES DE SOUZA Presidente do Tribunal de Justiça. Este texto não 

substitui o publicado no Diário Oficial.” (negritos nossos) Dito isso, mister a 

contabilização/atualização dos valores alegadamente excedidos e/ou 

remanescidos para que o débito seja integralmente satisfeito sem qualquer 

prejuízo às partes, em destaque à empresa recuperanda, motivo pelo qual, 

por força do art. 524, §2º do CPC/15[1], DETERMINO a remessa dos autos 

ao contador judiciário para que seja feito cálculo nos termos indicados no 

r. acórdão. Registre-se que também deverá ser observado o limite da data 

de atualização, ou seja, até a data de 20/06/2016, nos termos do Aviso TJ 

n. 37/2018. E quanto aos índices e juros serão: “acrescidos de juros de 

mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigo 405 do CC), 

e correção monetária desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), 

pelo índice INPC.” Pelo exposto, JULGO EXTINTO o feito sem resolução de 

mérito ante a incompetência deste juízo para prosseguimento dos atos 

expropriatórios em face da executada que está em processo 

recuperacional, devendo a exequente seguir o procedimento apto a 

habilitar seu crédito perante o juízo recuperacional, HOMOLOGANDO 

desde já o cálculo a ser realizado pelo contador judicial. EXPEÇA-SE a 

competente certidão de crédito, consoante cálculo a ser realizado. 

CONDENO a executada ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como em honorários advocatícios, estes no importe de 

10% do valor do débito, nos termos do art. 85 do CPC/15. PUBLIQUE-SE, 

ficando DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento nº. 42/2008 da 

CGJ/MT e art. 317, §4º da CNGC/MT. Após o trânsito em julgado, 

devidamente certificado, procedidas as anotações e baixas necessárias, 

ARQUIVEM-SE os autos. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste/MT, 13 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito [1] Art. 524. O requerimento 

previsto no art. 523 será instruído com demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito, devendo a petição conter: 2o Para a verificação dos 

cálculos, o juiz poderá valer-se de contabilista do juízo, que terá o prazo 

máximo de 30 (trinta) dias para efetuá-la, exceto se outro lhe for 

determinado.

Intimação Classe: CNJ-16 INCIDENTES

Processo Número: 1002998-44.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ODILIO MARTINS DA SILVA (EXCEPTO)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SORTICA DE LIMA OAB - MT7485-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILTON CEZAR PEREIRA SANTOS (EXCIPIENTE)

N C PEREIRA SANTOS & CIA LTDA - ME (EXCIPIENTE)

ELSON PEREIRA DOS SANTOS (EXCIPIENTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1002998-44.2019.8.11.0011. EXCEPTO: ODILIO MARTINS DA SILVA 

EXCIPIENTE: N C PEREIRA SANTOS & CIA LTDA - ME, ELSON PEREIRA 

DOS SANTOS, NILTON CEZAR PEREIRA SANTOS Vistos. A despeito do 

pugnado pela autora em id nº 29814403, é cediço que a citação por edital 

é vetada na Lei 9.099/95, à luz do disposto no art. 18, §2º, sendo possível 

a sua excepcionalização, nos termos do Enunciado nº 37 do FONAJE, o 

que não é o caso dos autos, posto que ainda citação de fase de 

conhecimento. Dessa feita, INDEFIRO o pedido posto, de modo que 

INTIME-SE a requerente para pugnar o que de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 13 de março de 2020. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000540-54.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO SOUTA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000540-54.2019.8.11.0011. REQUERENTE: RONALDO SOUTA DIAS 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Considerando o certificado 

em id nº 30003746, DETERMINO a intimação da requerente para pugnar o 

que de direito, dando prosseguimento a presente, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção anômala. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’ Oeste/MT, 13 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000816-22.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GONDIM & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA GABRIELA ZANROSSO OAB - MT0015679A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS CRISTINO PAIXAO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000816-22.2018.8.11.0011. EXEQUENTE: GONDIM & CIA LTDA - EPP 

EXECUTADO: ELIAS CRISTINO PAIXAO Vistos. Dispensado o relatório, 

atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. De pronto, cumpre assinalar 

que a lide posta em discussão não exige maiores delongas. O autor 

perseguia a prestação jurisdicional, todavia, deixou de promover o regular 

prosseguimento do feito, embora devidamente intimado (id de n. 

30004580). Assim, a ausência de impulso processual da parte autora, 

implica extinção anômala do processo, "ex vi" do art. 485, inciso VI, do 

NCPC. Nesse sentido: “TJ-DF - Apelação Cível APC 20140710392026 

(TJ-DF) Data de publicação: 24/06/2015 Ementa: DIREITO PROCESSUAL 

CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. COMANDO JUDICIAL DESATENDIDO. 

INÉRCIA DO AUTOR. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Se a 

parte se mantém inerte em atender à determinação judicial para dar 

prosseguimento ao feito, deixando de indicar o correto endereço do réu ou 

de converter a demanda em execução, a extinção do processo é medida 

que se impõe, ante a falta de interesse de agir, nos termos do art. 267 , VI, 

do CPC . 2. Recurso conhecido e desprovido.” (negritos nossos) Diante 

disso, não resta outra alternativa senão JULGAR EXTINTO O PRESENTE 

FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso VI, 

do Código de Processo Civil. Sem custas. P.R.I.C. Após o trânsito em 

julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. CUMPRA. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 13 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003756-23.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

A. L. DOS SANTOS EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI OAB - MT0014495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NACIONAL MIDIA COMUNICACAO ON-LINE LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1003756-23.2019.8.11.0011. REQUERENTE: A. L. DOS SANTOS EIRELI - 

ME REQUERIDO: NACIONAL MIDIA COMUNICACAO ON-LINE LTDA - ME 

Vistos. Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

DECIDO. De pronto, cumpre assinalar que a lide posta em discussão não 

exige maiores delongas. O autor perseguia a prestação jurisdicional, 

todavia, deixou de promover o regular prosseguimento do feito, embora 

devidamente intimado (id de n. 30004589). Assim, a ausência de impulso 

processual da parte autora, implica extinção anômala do processo, "ex vi" 

do art. 485, inciso VI, do NCPC. Nesse sentido: “TJ-DF - Apelação Cível 

APC 20140710392026 (TJ-DF) Data de publicação: 24/06/2015 Ementa: 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. COMANDO JUDICIAL 

DESATENDIDO. INÉRCIA DO AUTOR. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. 

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA 

MANTIDA. 1. Se a parte se mantém inerte em atender à determinação 

judicial para dar prosseguimento ao feito, deixando de indicar o correto 

endereço do réu ou de converter a demanda em execução, a extinção do 

processo é medida que se impõe, ante a falta de interesse de agir, nos 

termos do art. 267 , VI, do CPC . 2. Recurso conhecido e desprovido.” 

(negritos nossos) Diante disso, não resta outra alternativa senão JULGAR 

EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do 

artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Sem custas. P.R.I.C. 

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo. CUMPRA. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 13 de março de 

2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001926-22.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA DE CAMPOS SAMPAIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1001926-22.2019.8.11.0011. REQUERENTE: MARIA LUIZA DE CAMPOS 

SAMPAIO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Considerando que a parte 

sucumbente não efetuou o pagamento espontâneo, e, ante o teor do 

petitório de id nº 29939981, determino: I – INTIME-SE a parte executada, 

por meio de seu advogado via DJE (Novo CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta 

deste e em caso de ser representada pela Defensoria Pública, por carta 

com Aviso de Recebimento (Art. 513, §2º, II, do Novo CPC), para efetuar o 

pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 

10% do total da condenação e, também, de honorários de advogados no 

mesmo patamar, nos termos do art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 

97 do FONAJE). II – Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em 

havendo pedido de penhora on line, voltem-me os autos conclusos. III – Em 

não havendo o requerimento acima, ou sendo a referida penhora 

infrutífera, EXPEÇA-SE mandado de penhora, remoção, depósito, 

avaliação e intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), em que deverão ser 

constritos tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo. IV – Transcorrido o prazo estipulado no item I, a parte 

executada terá 15 (quinze) dias para apresentar embargos, 

independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do Novo CPC). 

V – Não apresentados embargos, manifeste-se a parte credora, no prazo 

de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens 

penhorados. VI – Não havendo penhora, ou não localizada a parte 

devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote as providências 

cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º 

da Lei 9.099/95). De tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 13 de março de 

2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000590-46.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

UDERLEI BARBOSA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000590-46.2020.8.11.0011. REQUERENTE: UDERLEI BARBOSA ARAUJO 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Analisando detidamente os 

autos, verificam-se defeitos e irregularidades nos termos da inicial, visto 

que não consta dos autos comprovante de endereço em nome do autor. 

Assim, INTIME-SE o(a) douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar ou a complementar a petição inicial nos termos do art. 321 

do NCPC. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste-MT, 12 de março de 2020. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000585-24.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON FRANCISCO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DA TRINDADE XAVIER OAB - MT25621/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUILERA AUTOPECAS LTDA (REU)

CONTINENTAL DO BRASIL PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000585-24.2020.8.11.0011. AUTOR: VILSON FRANCISCO DA SILVA 

REU: AGUILERA AUTOPECAS LTDA, CONTINENTAL DO BRASIL 

PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA Vistos. Analisando detidamente os 

autos, verificam-se defeitos e irregularidades nos termos da inicial, visto 

que não consta dos autos comprovante de endereço em nome do autor. 

Assim, INTIME-SE o(a) douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar ou a complementar a petição inicial nos termos do art. 321 

do NCPC. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste-MT, 12 de março de 2020. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000268-60.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA REGINA DE MATTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000268-60.2019.8.11.0011. REQUERENTE: EDNA REGINA DE MATTOS 

SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. Sem relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei 

Federal n.º 9.099/95. Prima facie, mister discorrer que a atividade 

jurisdicional tem por finalidade justamente a pacificação social por meio da 

solução dos litígios que lhe são submetidos a julgamento, dessarte, 

havendo autocomposição entre as partes nada mais resta senão 

homologá-lo. Pelo exposto, HOMOLOGO a autocomposição inserida no id 

nº 30261156 em todos os seus termos e cláusulas, para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos, nos termos do artigo 922, caput, do CPC. Sem 

custas. P.R.I.C. Certifique-se o trânsito em julgado, e após, AO ARQUIVO 

com as anotações e baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste/MT, 13 de março de 2020. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000880-32.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SENHOR CHICO (EXECUTADO)

FILHO DO SENHOR CHICO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ALVARES CAMPOS JUNIOR OAB - MT9791-O (ADVOGADO(A))

MANOEL ALVARES CAMPOS OAB - MT1127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE SOUZA LUIZ (EXEQUENTE)

SILVANA SOUZA LUIZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0018996A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

LUCIO FLAVIO DA SILVA (TESTEMUNHA)

EDENILSON DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000880-32.2018.8.11.0011. EXECUTADO: SENHOR CHICO, FILHO DO 

SENHOR CHICO EXEQUENTE: SILVANA SOUZA LUIZ, CRISTIANE SOUZA 

LUIZ Vistos. DEFIRO o pedido de id nº 29498746, razão pela qual 

DETERMINO a expedição do mandado de penhora, depósito e avaliação 

dos bens passíveis de penhora no endereço do requerido, conforme 

disposto nos arts. 835, IV, art. 839 do CPC, inclusive via carta precatória 

se assim for o caso. Com a efetivação da penhora e avaliação do bem, 

INTIME-SE a parte executada acerca da penhora, nos termos do art. 841 

do CPC, bem como para fins do art. 847 do mesmo códex. Se vier aos 

autos a impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e 

façam-me os autos CONCLUSOS imediatamente, sob pena de 

responsabilização. Caso as diligências restem infrutíferas, CONCLUSOS 

para análise dos demais pedidos. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 13 de março de 2020. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000195-59.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MAZZON NATURE INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA FRANCO SILVA OAB - MT22314/O (ADVOGADO(A))

SANDRO DIANA MACIEL OAB - MG131212 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS ALVES SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000195-59.2017.8.11.0011. REQUERENTE: MAZZON NATURE INDUSTRIA 

E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME REQUERIDO: JOAO CARLOS 

ALVES SANTOS Vistos. DEFIRO o pedido de id nº 30174647, razão pela 

qual DETERMINO a expedição do mandado de penhora, depósito e 

avaliação dos bens passíveis de penhora no endereço do requerido, 

conforme disposto nos arts. 835, IV, art. 839 do CPC, inclusive via carta 

precatória se assim for o caso. Com a efetivação da penhora e avaliação 

do bem, INTIME-SE a parte executada acerca da penhora, nos termos do 

art. 841 do CPC, bem como para fins do art. 847 do mesmo códex. Se vier 

aos autos a impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e 

façam-me os autos CONCLUSOS imediatamente, sob pena de 

responsabilização. Caso as diligências restem infrutíferas, INTIME-SE a 

exequente para pugnar o que direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 13 

de março de 2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000630-28.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA FERNANDES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000630-28.2020.8.11.0011 POLO ATIVO:FABIANA 

FERNANDES DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO 

MARQUES PONTES JUNIOR POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de 

Conciliação - Juizado Especial Data: 02/06/2020 Hora: 15:30 , no 

endereço: Av. Joaquim Cunha, 595, TELEFONE: (65) 3241-1391, Alto da 

Boa Vista, MIRASSOL D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 . 13 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000236-21.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

I. S. C. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IURI SEROR CUIABANO OAB - MT10838-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

O. V. M. G. (REQUERIDO)
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S. A. D. G. L. L. (REQUERIDO)

S. D. A. N. -. M. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000236-21.2020.8.11.0011. AUTOR: IURI SEROR CUIABANO REQUERIDO: 

S D ALLIEND NOTICIAS - ME, SÉRGIO ALLIEND, DIRETOR GERAL LAPADA 

LAPADA, OLHO VIVO MATO GROSSO Vistos. Considerando que os AR’s 

de citação das empresas demandadas retornaram infrutíferos, consoante 

se infere no id nº 29778941 e 29778231, DETERMINO a citação das 

referidas por Oficial de Justiça. Se infrutífera a diligência acima, INTIME-SE 

o autor para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 12 

de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000584-39.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ESTER VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão de ID. 30232638, bem como da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada, sendo do Tipo: Conciliação Sala: Sala de Conciliação - Juizado 

Especial, Data: 20/05/2020, Hora: 17:00. Informo, ainda, que em 

conformidade com a Portaria 002/2016-JE deixei de proceder com a 

intimação pessoal da parte autora para que compareça à referida 

audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e horário de 

realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não comparecimento da 

parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação as 

custas processuais, com base no Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. 

da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001384-04.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CAVALIERI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MARTIN SIPPEL SOUZA OAB - MT21366/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIOVANI RODRIGUES COLADELLO OAB - MT0012684A-B 

(ADVOGADO(A))

RALFF HOFFMANN OAB - MT13128-B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1001384-04.2019.8.11.0011. EXEQUENTE: ANTONIO CAVALIERI 

EXECUTADO: MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE Vistos. Tendo em 

vista que a executada informa o pagamento do valor da condenação, 

conforme petição de id nº 29910369, INTIME-SE a autora para manifestar o 

que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, valendo o silêncio como 

concordância e consequente quitação integral. Após, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste/MT, 13 de março de 2020. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003325-86.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI GOBI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1003325-86.2019.8.11.0011. REQUERENTE: VALDECI GOBI REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO Vistos. Considerando que mesmo intimada a 

manifestar-se acerca do cumprimento da obrigação ora informado em id nº 

29712057, a autora deixou transcorrer o prazo a tanto, conforme teor da 

certidão inserida no id nº 30154970, DETERMINO a remessa ao ARQUIVO. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste-MT, 13 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001492-67.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LOOK COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0018996A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRINEU MORELLI (REQUERIDO)

VALENTIM DA SILVA & OLIVEIRA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HUR CARLOS SANTOS FRANCA OAB - MT22850/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1001492-67.2018.8.11.0011. REQUERENTE: LOOK COMERCIO DE 

CONFECCOES LTDA - ME REQUERIDO: VALENTIM DA SILVA & OLIVEIRA 

LTDA - ME, IRINEU MORELLI Vistos. Considerando o certificado em id nº 

30065963, DETERMINO a intimação da requerente para pugnar o que de 

direito, dando prosseguimento a presente, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção anômala. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’ Oeste/MT, 13 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000571-40.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR VENANCIO DE PAULA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA DO MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000571-40.2020.8.11.0011. EXEQUENTE: JOSIMAR VENANCIO DE 

PAULA EXECUTADO: FAZENDA DO MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE 

Vistos. Inicialmente, cumpre destacar que, a despeito da designação 

automática do sistema da solenidade de conciliação, é cediço que o 

Estado de Mato Grosso não detém interesse em transacionar, consoante 

outros casos análogos, aliado ainda ao fato de que a autora também já 

manifestou o desinteresse na exordial, motivo elo qual DETERMINO o 

cancelamento da solenidade. Preenchidos aparentemente os requisitos 

legais, RECEBO a petição inicial com seus documentos – art. 14 e ss. da 

Lei n. 9.099/95 – postergando, contudo, a apreciação do pedido de 

concessão da Justiça Gratuita, para após comprovação da alegada 

hipossuficiência da autora, eis que ausentes indícios do alegado, motivo 

pelo qual DETERMINO que junte declaração de imposto de renda ou prova 

equivalente, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. 

CITE-SE a parte demandada para responder à ação no prazo legal, ou 

ratificar a contestação já apresentada nos autos. Após, À autora para 

querendo apresentar impugnação, ou ratificar a já constante nos autos 

(art. 351 do NCPC). CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’oeste/MT, 13 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002575-84.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA HELENA CARDOSO AUREA EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO SANTOS CARNEIRO OAB - MT24555/O (ADVOGADO(A))

DANIEL ALVES MIRANDA OAB - MT24569/O (ADVOGADO(A))

RAFAEL QUEIROZ DOURADINHO MENEZES OAB - MT22158/E 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069616/3/2020 Página 458 de 799



(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. L. DOS SANTOS EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1002575-84.2019.8.11.0011. EXEQUENTE: APARECIDA HELENA 

CARDOSO AUREA EIRELI EXECUTADO: A. L. DOS SANTOS EIRELI - ME 

Vistos. De pronto, ACOLHO o pleito de id nº 30087952, de modo que se 

proceda à alteração do patrono ora habilitado. No mais, considerando o 

certificado em id nº 30083920, DETERMINO a intimação da requerente para 

pugnar o que de direito, dando prosseguimento a presente, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção anômala. Após, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’ Oeste/MT, 13 de março de 

2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002609-59.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALVO APARECIDO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1002609-59.2019.8.11.0011. REQUERENTE: ROSALVO APARECIDO DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Considerando que a parte 

sucumbente não efetuou o pagamento espontâneo, e, ante o teor do 

petitório de id nº 30088795, determino: I – INTIME-SE a parte executada, 

por meio de seu advogado via DJE (Novo CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta 

deste e em caso de ser representada pela Defensoria Pública, por carta 

com Aviso de Recebimento (Art. 513, §2º, II, do Novo CPC), para efetuar o 

pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 

10% do total da condenação e, também, de honorários de advogados no 

mesmo patamar, nos termos do art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 

97 do FONAJE). II – Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em 

havendo pedido de penhora on line, voltem-me os autos conclusos. III – Em 

não havendo o requerimento acima, ou sendo a referida penhora 

infrutífera, EXPEÇA-SE mandado de penhora, remoção, depósito, 

avaliação e intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), em que deverão ser 

constritos tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo. IV – Transcorrido o prazo estipulado no item I, a parte 

executada terá 15 (quinze) dias para apresentar embargos, 

independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do Novo CPC). 

V – Não apresentados embargos, manifeste-se a parte credora, no prazo 

de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens 

penhorados. VI – Não havendo penhora, ou não localizada a parte 

devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote as providências 

cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º 

da Lei 9.099/95). De tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 13 de março de 

2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000173-93.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EDVANIA OLIVEIRA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000173-93.2020.8.11.0011. AUTOR: EDVANIA OLIVEIRA DE SOUZA 

REU: BANCO BRADESCO Vistos. Sem relatório, nos termos do artigo 38, 

caput, da Lei Federal n.º 9.099/95. De proêmio, cumpre assinalar que a lide 

posta em discussão não exige maiores delongas. O autor perseguia 

prestação juridiscional para ver sua pretensão satisfeita, todavia, pugnou 

pela desistência do feito. Acerca da possibilidade de desistência da ação, 

sem a necessidade de anuência do requerido, o Enunciado 90 do FONAJE 

assim dispõe: “ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução 

do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, 

salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova 

redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG).” Dessa feita, 

HOMOLOGO o pedido de desistência para que surta os efeitos legais, 

razão pela qual JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos 

termos do Enunciado 90 do FONAJE e artigo 485, inciso VIII, do CPC. Sem 

custas. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as 

anotações e baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’oeste/MT, 13 

de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000328-96.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ED PAULO VISCOVINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO PEREIRA LEAL OAB - MT23086/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VITOR BRUNO DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000328-96.2020.8.11.0011. EXEQUENTE: ED PAULO VISCOVINI 

EXECUTADO: VITOR BRUNO DA SILVA Vistos. DEFIRO o pedido de ID n. 

30222061, razão pela qual DETERMINO a citação do executado no 

endereço ora informado, nos termos da decisão exordial. Caso a diligência 

reste infrutífera, À requerente para pugnar o que de direito em 15 (quinze) 

dias. Transcorrendo o prazo in albis, INTIME-SE pessoalmente a 

requerente para dar prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção. Por fim, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 13 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003652-31.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SILVANO DAS CHAGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLINTON FERREIRA DA SILVA OAB - MT0022335A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1003652-31.2019.8.11.0011. REQUERENTE: PAULO SILVANO DAS 

CHAGAS REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. 

Vistos. Verifico que o recurso interposto nos autos inicialmente preenche 

os requisitos de admissibilidade, vez que se trata da via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, 

segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte 

aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo 

(art. 43 da LJESP). INTIME(M)-SE o(s) recorrido(s) para, querendo, 

apresentarem contrarrazões no prazo legal. Decorrido o prazo supra, com 

ou sem contrarrazões, REMETAM-SE os autos para a Turma Recursal 

Única do Estado de Mato Grosso. CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste-MT, 13 

de março de 2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000290-84.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO V. VITORAZZI - EPP (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MAXSUELBER FERRARI OAB - MT26680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASSIO ANTONIO TEIXEIRA FLORA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000290-84.2020.8.11.0011. EXEQUENTE: MARCELO V. VITORAZZI - EPP 

EXECUTADO: CASSIO ANTONIO TEIXEIRA FLORA Vistos. Considerando o 

certificado em id nº 30065435, DETERMINO a intimação da requerente para 

pugnar o que de direito, dando prosseguimento a presente, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção anômala. Após, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’ Oeste/MT, 13 de março de 

2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000099-39.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO V. VITORAZZI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAXSUELBER FERRARI OAB - MT26680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FERREIRA DE MELO FILHO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000099-39.2020.8.11.0011. EXEQUENTE: MARCELO V. VITORAZZI - EPP 

EXECUTADO: JOSE FERREIRA DE MELO FILHO Vistos. Considerando o 

certificado em id nº 30154987, DETERMINO a intimação da requerente para 

pugnar o que de direito, dando prosseguimento a presente, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção anômala. Após, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’ Oeste/MT, 13 de março de 

2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001390-45.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GERSICA DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON DOS REIS SILVA OAB - MT0019991A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

2 SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1001390-45.2018.8.11.0011. REQUERENTE: GERSICA DOS SANTOS 

SILVA REQUERIDO: 2 SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL Vistos. Tendo 

em vista o constante em id nº 30188178, INTIME-SE a autora para 

manifestar o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento. Se inerte, DETERMINO a remessa ao ARQUIVO. Outro o 

cenário, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 13 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010632-74.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

8010632-74.2016.8.11.0011. EXEQUENTE: MARILZA DA SILVA 

EXECUTADO: BANCO BRADESCO Vistos. Considerando o certificado em 

id nº 30065942, DETERMINO a intimação da requerente para pugnar o que 

de direito, dando prosseguimento a presente, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção anômala. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’ Oeste/MT, 13 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003032-19.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANA MARTINS DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1003032-19.2019.8.11.0011. EXECUTADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) 

S/A EXEQUENTE: FABIANA MARTINS DE SOUZA Vistos. A despeito do 

pugnado pela exequente em id nº 30149115, denota-se que a presente 

execução ainda se encontra em trâmite, ao passo que a expedição de 

certidão prescinde de extinção do feito, de modo que incabível a medida 

vindicada no atual estágio processual. Dessa feita, DETERMINO a 

intimação da exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’ Oeste/MT, 13 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Comarca de Nova Mutum

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002809-35.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

L. R. V. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDEMIR JOSE DOS SANTOS OAB - MT0017597A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. K. F. V. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERSON SIQUEIRA DE MELO OAB - MT18701-O (ADVOGADO(A))

IVONIR ALVES DIAS OAB - MT13310-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1002809-35.2019.8.11.0086 

AUTOR(A): LUCIANO RODRIGO VIEIRA REU: JESSICA KATHLEN 

FORNAZIERI VIEIRA Vistos, etc. De proêmio, intime-se a parte Autora para 

impugnar a contestação de Id. 29109219 no prazo de 15 (quinze) dias. 

Sem prejuízo, considerando trata-se de medida indispensável para o 

deslinde do feito e buscando dar celeridade ao processo, desde já 

determino a produção de prova testemunhal e depoimento pessoal das 

partes. Considerando que o Autor reside em comarca distante, e havendo 

a possibilidade de se tratar de pessoa hipossuficiente, o que dificulta o 

seu deslocamento e comparecimento nesta comarca para audiência, 

DETERMINO que seja realizada a sua oitiva mediante a expedição de Carta 

Precatória. Tratando-se de carta precatória, fixo o prazo de 30 (trinta) 

dias, para cumprimento, nos termos do art. 261, “caput”, do Código de 

Processo Civil. De mais a mais, para a realização de audiência para oitiva 

de testemunhas e colheita do depoimento pessoal da parte Requerida, 

designo audiência de instrução para o dia 07 de maio de 2020 às 

15h30min (Horário Oficial de Mato Grosso). Intimem-se a parte Requerida, 

pessoalmente, para prestar depoimento pessoal, nos termos do art. 385 e 

seguintes do Código de Processo Civil. As partes deverão se fazer 

acompanhar de suas testemunhas, em número máximo de 3 (três), 

independentemente de intimação. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 10 de março 

de 2020. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002669-98.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:
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TRIUNFANTE MATOGROSSENSE ALIMENTOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN CARLOS ORDAKOVSKI OAB - PR30250 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRCEU OLIVEIRA DOS SANTOS JUNIOR - ME (REU)

 

Nos termos da Ordem de Serviço n. 07/2019 - GAB1, e, considerando a 

ausência de citação/intimação da parte requerida para comparecimento na 

audiência de conciliação designada para dia 09/03/2020, reagendo a 

presente audiência para o dia 27/04/2020, às 14:00 horas, à ser realizada 

no Centro Judiciário de Solução de Conflitos desta Comarca. Nada mais.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 89956 Nr: 4976-81.2015.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Nova Mutum - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lidovino Trevisol e Cia Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) do Municipio de 

Nova Mutum - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:1

 Vistos, etc.

AGUARDE-SE o prazo para manifestação das partes, quando então, envie 

os autos ao Cartório Distribuidor a fim de que seja efetuada a correção da 

autuação, mudando-se os registros cartorários e distribuição para 

“Cumprimento de Sentença”, fazendo constar Município de Nova Mutum 

como parte Exequente e Lidovino Trevisol & Cia Ltda - ME como parte 

Executada.

Intime-se, pessoalmente, a parte Executada para que satisfaça a 

obrigação estabelecida na sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do art. 536 e seguintes do Código de Processo Civil.

Consigne-se do mandado de intimação que, caso o Executado não 

satisfaça a obrigação retro, no prazo assinalado acima, fica desde já 

autorizado o Município de Nova Mutum/MT, a expensas da parte 

Executada, proceder com a retirada dos materiais depositados no passeio 

e logradouro público seguido do encaminhamento para local adequado, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Sem prejuízo, determino a realização de vistoria, por perito lotado na 

Prefeitura deste Município de Nova Mutum/MT, no estabelecimento em 

questão, para verificação de eventuais focos de dengue, no prazo de 15 

(quinze) dias, com a respectiva juntada do laudo no presente feito.

Sobrevindo a juntada de laudo positivo, intime-se a parte Executada para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, sane as irregularidades, sob pena de 

aplicação de multa diária, nos termos do parágrafo 1º do art. 536 do CPC, 

no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitado a R$ 10.000,00 (dez mil 

reais).

Em não sendo solucionada a medida ou sobrevindo manifestação diversa 

das partes, autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 100931 Nr: 769-68.2017.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito dos Médicos, Outros 

Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso Ltda - Unicred Mato 

Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dilvano Maria do Sacramento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCISIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:MT/ 4.677, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI 

- OAB:MT 9.247, Pedro Sylvio Sano Litvay - OAB:7.042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

De proêmio, considerando indeferimento do pedido liminar nos autos dos 

Embargos de Terceiro de Código n. 125117 (apenso), revogo a decisão de 

fl. 73 e determino o prosseguimento do feito.

Por corolário, expeça-se carta precatória para a efetivação da busca e 

apreensão do veículo no endereço do Embargante nos autos do processo 

apenso.

Salienta-se que, tão logo sobrevenha a informação do cumprimento da 

medida retro, os autos deverão vir conclusos para a retirada da restrição 

de “circulação”.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 125117 Nr: 5921-63.2018.811.0086

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILSON LUIZ BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito dos Médicos, Outros 

Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso Ltda - Unicred Mato 

Grosso, Dilvano Maria do Sacramento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMIR ROGERIO DENIG 

BANDEIRA - OAB:47406

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da 

tutela de urgência, uma vez que, ausente elementos que evidenciem o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, forte no art. 300, 

"caput", do Código de Processo Civil.Nos termos do art. 679 do Código de 

Processo Civil, cite-se a parte Embargada para que, querendo, no prazo 

legal de 15 (quinze) dias, apresente contestação. Por medida de economia 

processual, a norma não exige a citação pessoal da parte Embargada no 

caso de haver advogado constituído, é o caso, de modo que o ato de 

citação pode realizar-se na pessoa do Advogado da parte Embargada 

constituído nos autos da Ação de Busca e Apreensão de n. 

769-68.2017.811.0086 – Código n. 100931, via DJE.Com o decurso do 

prazo da contestação, e no intento de facilitar a adoção das providências 

preliminares (art. 347 do CPC), intime-se a parte Autora para que no prazo 

de 15 (quinze) dias apresente manifestação, a teor do art. 348 e seguintes 

do Código de Processo Civil de 2015, nos seguintes termos:1.Havendo 

revelia, informe se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado;2.Havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais;3.Em sendo apresentada reconvenção 

com a contestação ou no seu prazo, deverá apresentar resposta à 

reconvenção.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências. Com 

urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 29230 Nr: 2117-44.2005.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Guimasa Maquinas e Implementos Agricolas Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Kaczam, Marcos Eugênio Dziachan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jackson Mário de Souza - 

OAB:MT 4.635, Luiz Gustavo Giaretta - OAB:MT 10.172, Robson 

Homem Moreira de Carvalho - OAB:MT 10.468

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Antonio de Lima - 

OAB:MT 7.303-A, ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - OAB:21521/O

 Vistos etc.

Quanto à petição de fls. 115/116:

Item 1 e 3: Deve ser levantada a penhora sobre o bem de fls. 41/42 e 

homologada a desistência de exigir a cláusula de reserva de domínio dos 

bens de fls. 12/14, como não está claro esse proposito pela redação de 

petição de fls. 115/116, poderá o requerente solicitar a retratação desta 

decisão em 05 dias se não for este seu intendo, prosseguindo a execução 

destes bens.

 Caso não se manifeste haverá a preclusão e será levantada a penhora 

prosseguindo a execução por outros meios.

Item 2: O pedido de manutenção da penhora de R$ 44.651,80 se encontra 

prejudicado, já que os valores foram desbloqueados, conforme fls. 

97/101.

 Quanto ao pedido de Renajud, este somente não fora realizado porque a 

obrigação encontrava-se quitada até a decisão de fls. 112/114, sendo que 
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será realizado neste ato somente em relação ao executado Paulo Kaczam, 

já que fora reconhecida a ilegitimidade passiva de Marco Eugênio 

Dziachan.

O bloqueio de valores do Executado Marcos Rogério Dziachan persiste 

nos moldes do decidido às fls. 114.

Quanto a Apelação por instrumento de fls. 117/125v, entendo ser o 

recurso equivocado para combater eventual desacerto da presente 

decisão, forte no disposto no art. 1.015, VII e parágrafo único, do CPC.

A senhora Gestora para certificar se há distribuição desta Apelação por 

Instrumento no TJMT, em caso negativo, remeta-se a apelação para o 

TJMT fazer o juízo de admissibilidade, já que não é mais realizado tal juízo 

no primeiro grau de jurisdição, conforme art. 1.010, § 3º, do CPC.

Expeça-se o necessário. As providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30090 Nr: 3039-85.2005.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Durce Neta de Almeida Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juvenal Togo, Claudiney de souza togo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cassius Zancanella - OAB:MT 

9765-B, Onofre Roncato - OAB:MT 2.147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 NOS TERMOS da legislação vigente e Provimento n. 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para expedição de matéria a imprensa (DJE) com 

a finalidade de intimar a parte Autora/Requerente, por seu(s) advogado(s), 

para providenciar o pagamento das custas processuais devidas conforme 

cálculo de fls. 90, no prazo legal, sob pena das sanções previstas no §2º 

do artigo 3º do Provimento n. 11/2007-CGJ. É o que me cumpre.

Marlete Maria Rosa Kolodziej

Gestora CAA

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49802 Nr: 879-77.2011.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Maria Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A, S.A Securitizadora de 

Crédito Financeiros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cassius Zancanella - OAB:MT 

9765-B, Onofre Roncato - OAB:MT 2.147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Rodrigo Góes 

Nicoladelli - OAB:SC 8.927, Rafael Sganzerla Durand - OAB:MT 

12.208-A

 NOS TERMOS da legislação vigente e Provimento n. 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para expedição de matéria a imprensa (DJE) com 

a finalidade de intimar a parte Autora/Requerente, por seu(s) advogado(s), 

para providenciar o pagamento das custas processuais devidas conforme 

cálculo de fls. 184, no prazo legal, sob pena das sanções previstas no 

§2º do artigo 3º do Provimento n. 11/2007-CGJ. É o que me cumpre.

Marlete Maria Rosa Kolodziej

Gestora CAA

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 51740 Nr: 2764-29.2011.811.0086

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PBNdS(, CMNdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:1

 Vistos, etc.

Chamo o feito à ordem.

Extrai-se dos autos que o Requerente Paulo Brayam Nascimento da Silva 

atingiu a maioridade no curso do processo, ou seja, no dia 10.03.2020, 

razão pela qual se faz necessária a regularização processual, consoante 

se infere do seguinte julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. AUTORES QUE ATINGIRAM A 

MAIORIDADE NO CURSO DA DEMANDA. REGULARIZAÇÃO 

PROCESSUAL. NECESSIDADE. Impõe-se a regularização da 

representação processual quanto ao autor que atingiu a maioridade, sob 

pena de extinção da demanda. Assim, na ausência da devida 

regularização da representação processual, configurada a inércia da 

parte, cumpre extinguir o feito. ACOLHERAM A PRELIMINAR PARA 

EXTINGUIR A DEMANDA.” (Apelação Cível Nº 70057583320, Oitava 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alzir Felippe Schmitz, 

Julgado em 16/10/2014).

Releva notar que, conforme preceitua a Súmula 358 do STJ, “o 

cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está 

sujeita a decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios 

autos”.

Deste modo, SUSPENDO o processo, nos termos do art. 76 do CPC e 

DETERMINO a intimação pessoal de Paulo Brayam Nascimento da Silva 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, regularize a representação 

processual, sob pena de extinção do feito.

Em igual prazo, deverá manifestar se possui interesse na continuidade do 

processo, informando, ainda, se dispõe de condições financeiras de 

prover o próprio sustento.

Transcorrido o prazos assinalado, com ou sem manifestação, 

CERTIFIQUE-SE e VOLTEM-ME conclusos para deliberação.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72037 Nr: 539-65.2013.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marinez de Menezes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonir Luiz Salvagni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mary Christiane Bertaia Dal 

Maso - OAB:MT 13.390

 NOS TERMOS da legislação vigente e Provimento n. 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para expedição de matéria a imprensa (DJE) com 

a finalidade de intimar a parte Autora/Requerente, por seu(s) advogado(s), 

para providenciar o pagamento das custas processuais devidas conforme 

cálculo de fls. 167, no prazo legal, sob pena das sanções previstas no 

§2º do artigo 3º do Provimento n. 11/2007-CGJ. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47542 Nr: 2966-40.2010.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliete Aparecida Matias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ane Caroline dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Almeida Vilela - 

OAB:MT 11.012, Paulo de Almeida Vilela - OAB:MT / 9.538

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 91/92, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, 

observando-se que, no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de 

Carta Precatória, deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de 

preparo e distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de 

guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de 

Guia de Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o 

valor é calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização 

da diligência.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79887 Nr: 3036-18.2014.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Metalúrgica Bortolotto Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transpanorama Transportes Ltda., Companhia 

Mutual de Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Silva Navega - OAB:RJ 

118.948, Julio Cesar Coelho Pallone - OAB:PR 16.004, Katia de 

Camargo - OAB:MT 17.756

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS à expedição de matéria para imprensa com a 

finalidade de intimar as partes, por seus advogados, para se manifestarem 

sobre o Laudo Pericial apresentado às fls. 310/317, no prazo comum de 

15 (quinze) dias, conforme artigo 477, §1º, NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81063 Nr: 4050-37.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rudinei Fernando Freo - ME, Rudinei Fernando 

Freo, Adir Freo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:1

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte exequente, por seus advogados, para se 

manifestar acerca das correspondências devolvidas às fls. 47/49, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, 

observando-se que, no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de 

Carta Precatória, deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de 

preparo e distribuição; b) de mandado, deverá providenciar o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98838 Nr: 5614-80.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adminstradora de Consórcio Nacional Gazin Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joe Max da Silva Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - OAB: 

SP 209.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS à expedição de matéria para imprensa com a 

finalidade de intimar a parte exequente, por seus advogados, para que 

fique ciente da petição de fls. 52/54, requerendo o que entender de direito, 

no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78413 Nr: 1775-18.2014.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandra Cristina dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oliani Raspini - OAB:MT 14.330, 

Roberta Wobeto Baraldi - OAB:MT 14.381

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS à expedição de matéria para imprensa com a 

finalidade de intimar as partes, por seus advogados, para se manifestarem 

sobre o Laudo Pericial apresentado às fls. 109/113, no prazo comum de 

15 (quinze) dias, conforme artigo 477, §1º, NCPC.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000494-97.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ZAINE MIRIAM TUSSOLINI DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO TUSSOLINI DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1000494-97.2020.8.11.0086 

REQUERENTE: ZAINE MIRIAM TUSSOLINI DE ALMEIDA REQUERIDO: MARIO 

TUSSOLINI DE ALMEIDA Vistos, etc. Trata-se de Ação de Interdição 

proposta por Zaine Miriam Tussolini de Almeida para interdição de Mario 

Tussolini de Almeida. Sustenta a parte Requerente na exordial, que 

Interditando Mario Tussolini de Almeida conta com 80 (oitenta) anos de 

idade, encontra-se acamado em razão de um acidente vascular cerebral 

(AVC) o qual lhe deixou com diversas sequelas, bem como não consegue 

falar ou escrever por ser portador de Mal de Parkinson. Assim, não 

apresenta condições para prática de atos da vida civil. Com a inicial, juntou 

documentos. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relatório. Decido. 

Pois bem. Defiro os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 

98 do Código de Processo Civil. No que concerne ao pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela de urgência, postergo sua análise 

quando da entrevista do Interditando. Designo entrevista para o dia 04 de 

abril de 2020, às 13h00, a ser realizada na residência do Interditando ou 

no local onde ele estiver. Cite-se e intime-se o Interditando da entrevista 

designada, cientificando-o de que poderá impugnar o pedido, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da audiência supra designada, nos termos do 

art. 751, “caput”, c.c. o art. 752, “caput”, ambos do Código de Processo 

Civil. Consigne-se no mandado que o Interditando será ouvido onde estiver 

(art. 751, §1º, CPC). Determino a realização de estudo psicossocial pela 

Equipe Multidisciplinar desta Comarca, no domicílio do Interditando, no 

prazo de 30 (trinta) dias. Processe-se em segredo de justiça, consoante 

estabelece o art. 189, II, CPC. Notifique-se o Ministério Público, nos termos 

do art. 752, § 2º, do Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 12 de março 

de 2020. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002404-96.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

NATURAL PORK ALIMENTOS S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO HENRIQUE MAZO FAVERO OAB - MT10262-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILELA DE OLIVEIRA & OLIVEIRA LTDA - ME (REU)

LOCADORA E TRANSPORTADORA NOSSA SENHORA APARECIDA DE 

ASSIS LTDA. - ME (REU)

 

2ª VARA - COMARCA DE NOVA MUTUM IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO Processo: 1002404-96.2019.8.11.0086 

Partes: NATURAL PORK ALIMENTOS S.A. - ADVOGADO DO(A) 

AUTOR(A): FERNANDO HENRIQUE MAZO FAVERO - MT10262-B X 

LOCADORA E TRANSPORTADORA NOSSA SENHORA APARECIDA DE 

ASSIS LTDA. - ME e outros - Assunto: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) 

Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS para intimar a parte autora, para que fique ciente das 

correspondências devolvidas no ID. 30261892, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, observando-se que, no 
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mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, deverá 

comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e distribuição; 

b) de mandado, deverá providenciar o pagamento da diligência do Oficial 

de Justiça, mediante a expedição de guia de recolhimento disponível no 

site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no 

menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001466-04.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ADIEL BENEDITO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

2ª VARA - COMARCA DE NOVA MUTUM IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO Processo: 1001466-04.2019.8.11.0086 

Partes: ADIEL BENEDITO DA SILVA - ADVOGADOS DO(A) AUTOR(A): 

RAFAEL WASNIESKI - MT0015469S-A, MAURICIO VIEIRA SERPA - 

MT12758-O X INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Assunto: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) Intimação das partes e seus 

assistentes técnicos, por seus advogados, da data designada para a 

realização da perícia, sendo o dia 15/05/2020, às 15:50 horas, no local 

indicado no ID:30266952.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110339 Nr: 6115-97.2017.811.0086

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropecuária Tauá Ltda, Taua Biodiesel Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fiagril Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL JORGE CARDOZO - 

OAB:328717, FERNANDA NEVES REMEDIO - OAB:SP 357.602, Roberto 

Carlos Keppler - OAB:SP 68.931, Simone Zaize de Oliveira - OAB:SP 

132.830

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Noeli Alberti - OAB:MT 4061, 

Rannier Felipe Camilo - OAB:MT 22.125-B

 NOS TERMOS da legislação vigente e Provimento n. 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para expedição de matéria a imprensa (DJE) com 

a finalidade de intimar a parte Autora/Requerente, por seu(s) advogado(s), 

para providenciar o pagamento das custas processuais devidas conforme 

cálculo de fls. 24, no prazo legal, sob pena das sanções previstas no §2º 

do artigo 3º do Provimento n. 11/2007-CGJ. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98641 Nr: 5499-59.2016.811.0086

 AÇÃO: Restauração de Autos->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elessandro Garcia de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Machado Barreto - 

OAB:MT 12.420, Sônia Maria Petenatti - OAB:10.371/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 Nos termos do artigo 474 do Código de Processo Civil e do artigo 1.209, 

§1º, da CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA 

PARA IMPRENSA com a finalidade de intimar as partes, por seus 

procuradores, acerca da DESIGNAÇÃO DA PERÍCIA para o dia 

15/05/2020, às 15:20hs, no Fórum da comarca de Nova Mutum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106528 Nr: 4151-69.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMP, EMPAP, JEMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonas Henrique Meldola da 

Silva - OAB:MT 15.530

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO ESTES AUTOS À 

EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a finalidade de intimar as 

partes autoras, por seus advogados, para se manifestarem acerca do 

retorno da carta precatória no prazo comum de 5(cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112267 Nr: 7158-69.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronildo Siqueira Pinto, Andressa Mary da Silva Mariano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fundação Luverdense de Saúde, Hasegawa 

Serviços Médicos LTDA, Nelson Tanoue Hasegawa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:, FABIANE BARTH - OAB:15223

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eder Resino Junior - OAB:MT 

22.198, Edmar Joaquim Rodrigues Júnior - OAB:7044-B, PEDRO 

OVELAR - OAB:MT 6.270

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS à expedição de matéria para imprensa com a 

finalidade de intimar as partes requeridas, por seus advogados, para 

manifestarem-se sobre a proposta de honorários periciais apresentada às 

fls. 260/261, no prazo comum de 5(cinco) dias, conforme artigo 465, §3º, 

NCPC.

Juizado Especial Cível e Criminal

Ordem de Serviço

O R D E M D E S E R V I Ç O n° 09/2019-GAB1.

Determina que o Gestor Judiciário do Juizado Especial Cível e da Fazenda 

Pública da Comarca de Nova Mutum/MT ou a quem ele designar que, ao 

constatarem pedidos de redesignação de Audiência de Conciliação que 

contenham documentação tais como: atestados, comprovantes de viagem 

prévia, justificativas plausíveis, dentre outras situações, analisem tais 

documentos juntados e, em sendo o caso, de ofício redesignem o ato para 

nova data, sem necessidade de remeter os autos conclusos para 

deliberação.

O Dr. CÁSSIO LEITE DE BARROS NETTO - MM. Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível e da Fazenda Pública da Comarca de Nova Mutum, Estado 

de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e constitucionais,

Considerando que é assegurado a todos a razoável duração do processo 

e os meios que garantam a celeridade da sua tramitação, conforme 

redação do art. 5°, LXXVIII, da Constituição da República Federativa do 

Brasil de 1988;

Considerando que o Juizado Especial Cível – Lei n. 9.099/95, orientar-se-á 

pelos critérios da simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade;

Determino:

Art. 1°. Ao Gestor Judiciário do Juizado Especial Cível e da Fazenda 

Pública da Comarca de Nova Mutum – MT ou a quem ele designar que, ao 

constatarem pedidos de redesignação de Audiência de Conciliação que 

contenham documentação tais como: atestados, comprovantes de viagem 

prévia, justificativas plausíveis, dentre outras situações, analisem tais 

documentos juntados e, em sendo o caso, de ofício redesignem o ato para 

nova data, sem necessidade de remeter os autos conclusos para 

deliberação.

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor a partir de sua publicação.

Art. 3º. Encaminhe-se cópia à Defensoria Pública e Subseção da Ordem 

dos Advogados do Brasil – OAB, desta Comarca, para ciência.

Art. 4º. Publique-se.

Art. 5º. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

Nova Mutum/MT, 13 de março de 2020.
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Cássio Leite de Barros Netto

Juiz de Direito

O R D E M D E S E R V I Ç O n° 08/2019-GAB1.

Determina que os servidores do Juizado Especial Cível e da Fazenda 

Pública da Comarca de Nova Mutum/MT, no momento da certificação 

acerca do pedido de assistência judiciária quando da propositura de 

recurso, realizem a busca junto ao Sistema RENAJUD, ou pratiquem outras 

diligências e acostem aos autos a informação acerca da existência ou não 

de veículos ou bens em nome do recorrente.

O Dr. CÁSSIO LEITE DE BARROS NETTO - MM. Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível e da Fazenda Pública da Comarca de Nova Mutum, Estado 

de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e constitucionais,

Considerando que o Juizado Especial Cível – Lei n. 9.099/95, orientar-se-á 

pelos critérios da simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade;

Considerando a necessidade de estabelecimento de critérios objetivos 

para deferimento ou não dos pedidos de assistência judiciária;

 Determino:

Art. 1°. Que no ato da certificação acerca da tempestividade e pedido de 

assistência judiciária quando da interposição de recurso no âmbito do 

Juizado Especial Cível e da Fazenda Pública da Comarca de Nova Mutum - 

MT, os servidores do cartório realizem a busca junto ao Sistema RENAJUD 

ou pratiquem outras diligências e acostem aos autos a informação acerca 

da existência ou não de veículos ou bens em nome do recorrente.

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor a partir de sua publicação.

Art. 3º. Encaminhe-se cópia à Defensoria Pública e Subseção da Ordem 

dos Advogados do Brasil – OAB, desta Comarca, para ciência.

Art. 4º. Publique-se.

Art. 5º. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

Nova Mutum/MT, 14 de novembro de 2019.

Cássio Leite de Barros Netto

Juiz de Direito

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000878-65.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NIVALDO GOMES CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1000878-65.2017.8.11.0086 Valor da causa: R$ 37.480,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: JOSE NIVALDO GOMES CRUZ Endereço: 

RUA DAS MAGUEIRAS, 06, QUADRA 22 KIT 03, BELA VISTA, NOVA 

MUTUM - MT - CEP: 78450-000 ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: LICINIO 

VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - MT16625-O POLO PASSIVO: Nome: BANCO 

BRADESCO Endereço: BANCO BRADESCO S.A., SN, CIDADE DE DEUS, 

VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 ADVOGADO DO(A) 

REQUERIDO: BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - MT14992-S 

Senhor(a): JOSE NIVALDO GOMES CRUZ Pelo presente, extraído dos 

autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, procedo a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria acerca da petição retro juntando comprovante de 

pagamento/depósito, para que se manifeste nos autos e requeira o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e 

desistência tácita do feito. NOVA MUTUM, 13 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) JAISON FABIO VICENSI Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000286-84.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO DA SILVA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1000286-84.2018.8.11.0086 Valor da causa: R$ 37.480,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: JULIANO DA SILVA CRUZ Endereço: 

RUA DOS ANGELINS, 2175, QUADRA 02 LOTE 09, RESIDENCIAL VITORIA, 

NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: 

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - MT16625-O POLO PASSIVO: Nome: 

BANCO BRADESCO Endereço: BANCO BRADESCO S.A., SN, CIDADE DE 

DEUS, VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 ADVOGADO DO(A) 

REQUERIDO: BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - MT14992-S 

Senhor(a): JULIANO DA SILVA CRUZ Pelo presente, extraído dos autos da 

RECLAMAÇÃO supra-identificada, procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria acerca da petição retro juntando comprovante de 

pagamento/depósito, para que se manifeste nos autos e requeira o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e 

desistência tácita do feito. NOVA MUTUM, 13 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) JAISON FABIO VICENSI Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 
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que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002011-74.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. PEREIRA COMERCIO - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALLISON KENEDI DE LIMA OAB - MT0016704A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANILTON RIEDIGER (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1002011-74.2019.8.11.0086 Valor da causa: R$ 1.063,33 ESPÉCIE: 

[Duplicata]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO 

ATIVO: Nome: M. D. PEREIRA COMERCIO - EPP Endereço: Avenida dos 

Canários, 202 W, Centro, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: WALLISON KENEDI DE LIMA - 

MT0016704A POLO PASSIVO: Nome: ANILTON RIEDIGER Endereço: 102 B 

e 106 B 00, Chácara Riediger, ZONA RURAL, NOVA MUTUM - MT - CEP: 

78450-000 Senhor(a): M. D. PEREIRA COMERCIO - EPP Pelo presente, 

extraído dos autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para que compareça à Audiência de 

Conciliação designada, sob pena de extinção do feito, nos termos do Art. 

51, I da Lei 9.099/1995. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: Conciliação Data: 28/04/2020 Hora: 15:40 , a ser realizada na sede 

do juízo, no endereço acima indicado. OBSERVAÇÕES: 1. Deverá(ão) o(a, 

s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais NOVA MUTUM, 13 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002109-59.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. PEREIRA COMERCIO - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALLISON KENEDI DE LIMA OAB - MT0016704A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VPR BRASIL - IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1002109-59.2019.8.11.0086 Valor da causa: 0,00 ESPÉCIE: [Duplicata]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: M. D. PEREIRA COMERCIO - EPP Endereço: Avenida dos Canários, 

202 W, Centro, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 ADVOGADO DO(A) 

REQUERENTE: WALLISON KENEDI DE LIMA - MT0016704A POLO 

PASSIVO: Nome: VPR BRASIL - IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA 

Endereço: AVENIDA MADRE LEÔNIA MILITO, 1377, SALA 1605, BELA 

SUIÇA, LONDRINA - PR - CEP: 86050-270 Senhor(a): M. D. PEREIRA 

COMERCIO - EPP Pelo presente, extraído dos autos da RECLAMAÇÃO 

supra-identificada, procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para que 

compareça à Audiência de Conciliação designada, sob pena de extinção 

do feito, nos termos do Art. 51, I da Lei 9.099/1995. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Data: 28/04/2020 

Hora: 16:00 , a ser realizada na sede do juízo, no endereço acima 

indicado. OBSERVAÇÕES: 1. Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais 

NOVA MUTUM, 13 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) DIEGO 

FRANCISCO DE CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010617-74.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA MIQUELIN MONARO RANGEL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA MIQUELIN MONARO RANGEL OAB - MT0017007A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. DE ALMEIDA & CIA MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

8010617-74.2016.8.11.0086 Valor da causa: R$ 10.717,41 ESPÉCIE: 

[Cheque, Títulos de Crédito]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

(159) POLO ATIVO: Nome: CAMILA MIQUELIN MONARO RANGEL 

Endereço: Rodovia EMANUEL PINHEIRO, KM 02, - ATÉ KM 0,003, PARQUE 

DAS NAÇES, CUIABÁ - MT - CEP: 78055-799 ADVOGADO DO(A) 

EXEQUENTE: CAMILA MIQUELIN MONARO RANGEL - MT0017007A POLO 

PASSIVO: Nome: M. A. DE ALMEIDA & CIA MONTAGENS INDUSTRIAIS 

LTDA - ME Endereço: Rua DOS ANTURIOS, 2825W, NOVA MUTUM - MT - 

CEP: 78450-000 Senhor(a): CAMILA MIQUELIN MONARO RANGEL Pelo 

presente, extraído dos autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, 

procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria acerca do Mandado 

(cumprimento negativo) juntado retro, para que se manifeste nos autos e 
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requeira o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

preclusão e desistência tácita do feito. NOVA MUTUM, 13 de março de 

2020. (Assinado Digitalmente) JAISON FABIO VICENSI Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000223-59.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANE ALVES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1000223-59.2018.8.11.0086 Valor da causa: R$ 10.174,29 ESPÉCIE: 

[Abatimento proporcional do preço]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: DAYANE ALVES DA COSTA 

Endereço: RUA DAS ACEROLAS, 0, ALTOS DA COLINA, NOVA MUTUM - 

MT - CEP: 78450-000 ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: SILVIO LUIZ 

GOMES DA SILVA - MT0017690A POLO PASSIVO: Nome: BANCO 

BRADESCO Endereço: BANCO BRADESCO, 3445, RUA BARÃO DE 

MELGAÇO 3445, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-908 

ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: MAURO PAULO GALERA MARI - 

MT3056-O Senhor(a): DAYANE ALVES DA COSTA Pelo presente, extraído 

dos autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, procedo a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria acerca da petição retro juntando comprovante de 

pagamento/depósito, para que se manifeste nos autos e requeira o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e 

desistência tácita do feito. NOVA MUTUM, 13 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) JAISON FABIO VICENSI Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000505-29.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO APARECIDO DE ALMEIDA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKLAEL DANELICHEN DE OLIVEIRA RODRIGUES OAB - MT17889-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (TESTEMUNHA)

 

PROCESSO n. 1000505-29.2020.8.11.0086 POLO ATIVO:JOAO PAULO 

APARECIDO DE ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MIKLAEL 

DANELICHEN DE OLIVEIRA RODRIGUES POLO PASSIVO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Conciliação Data: 28/04/2020 Hora: 16:20 , no endereço: RUA DAS 

ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 . 13 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000914-73.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO BORGES CAPUCHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON MACHADO BARRETO OAB - MT0012420A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BEATRIZ SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERSON SIQUEIRA DE MELO OAB - MT18701-O (ADVOGADO(A))

IVONIR ALVES DIAS OAB - MT13310-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM Processo nº: 

1000914-73.2018.811.0086 Reclamante: Fernando Borges Capucho 

Reclamado: Beatriz Souza Vistos, etc. Designo audiência de instrução a 

realizar-se no dia 16 de abril de 2020, às 13h30min devendo ser intimadas 

as partes para comparecerem, esclarecendo que cada uma poderá arrolar 

até 3 [três] testemunhas que deverão comparecer independentemente de 

intimação do juízo [art. 455 do CPC]. Esclareço, ainda, que não 

comparecendo a parte Reclamante, o processo será extinto, nos termos 

do artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 e não comparecendo a parte 

Reclamada, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, 

salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz, consoante se extrai do 

artigo 20 da mesma lei. Cumpra-se. Às providências. Cassio Leite de 

Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000913-88.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON MACHADO BARRETO OAB - MT0012420A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BEATRIZ SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERSON SIQUEIRA DE MELO OAB - MT18701-O (ADVOGADO(A))

IVONIR ALVES DIAS OAB - MT13310-O (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM Processo nº: 

1000913-88.2018.811.0086 Reclamante: Simone Pereira dos Santos 

Reclamado: Beatriz Souza Vistos, etc. Designo audiência de instrução a 

realizar-se no dia 16 de abril de 2020, às 14h30min devendo ser intimadas 

as partes para comparecerem, esclarecendo que cada uma poderá arrolar 

até 3 [três] testemunhas que deverão comparecer independentemente de 

intimação do juízo [art. 455 do CPC]. Esclareço, ainda, que não 

comparecendo a parte Reclamante, o processo será extinto, nos termos 

do artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 e não comparecendo a parte 

Reclamada, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, 

salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz, consoante se extrai do 

artigo 20 da mesma lei. Cumpra-se. Às providências. Cassio Leite de 

Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000915-58.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA DO ESPIRITO SANTO OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON MACHADO BARRETO OAB - MT0012420A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BEATRIZ SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERSON SIQUEIRA DE MELO OAB - MT18701-O (ADVOGADO(A))

IVONIR ALVES DIAS OAB - MT13310-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM DESPACHO Processo nº: 

1000915-58.2018.811.0086 Reclamante: Jessica do Espirito Santo Oliveira 

Reclamado: Beatriz Souza Vistos, etc. Designo audiência de instrução a 

realizar-se no dia 16 de abril de 2020, às 14h00min devendo ser intimadas 

as partes para comparecerem, esclarecendo que cada uma poderá arrolar 

até 3 [três] testemunhas que deverão comparecer independentemente de 

intimação do juízo [art. 455 do CPC]. Esclareço, ainda, que não 

comparecendo a parte Reclamante, o processo será extinto, nos termos 

do artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 e não comparecendo a parte 

Reclamada, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, 

salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz, consoante se extrai do 

artigo 20 da mesma lei. Cumpra-se. Às providências. Cassio Leite de 

Barros Netto Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002730-90.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MORAES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO(A))

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1002730-90.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: MARIA MORAES DA SILVA REQUERIDO: MUNICÍPIO DE 

NOVA MUTUM - MT Vistos, etc. Relatório dispensado, nos termos do artigo 

38, caput, da Lei n. 9.099/95, aplicável também aos processos regidos 

pela Lei n. 12.153/2009, por força do disposto no artigo 27 desta última. 

Decido. O feito comporta o julgamento antecipado do mérito, a teor do 

artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, porquanto a análise das 

alegações e dos documentos carreados é suficiente para resolução das 

questões fáticas. Trata-se de Ação Condenatória de Reposição de 

Subsídios proposta por Maria Moraes da Silva em desfavor de Município 

de Nova Mutum - MT. A parte autora, servidora pública do Município de 

Nova Mutum, postula a incorporação do percentual de 11,98% na 

remuneração e a cobrança de verbas relativa ao quinquênio que antecede 

a propositura da ação, decorrente de alegada perda advinda da 

conversão do cruzeiro real em URV. Em sede de contestação, o 

Reclamado apresentou prejudicial de mérito de prescrição quinquenal e, no 

mérito, pugnou pela improcedência do pedido. O Supremo Tribunal Federal 

decidiu, em repercussão geral, no Recurso Extraordinário n.º 561.836/RN, 

que o servidor público que não teve a sua remuneração convertida de 

cruzeiro real para URV na forma prescrita na Lei n.º 8.880/1994, e sofreu 

prejuízo, faz jus ao pagamento das diferenças salariais devido ao 

decréscimo e que o término da incorporação dos 11,98%, ou do índice 

obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a 

carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória. Nesse 

norte, eventual erro relativo à conversão que implicou em decréscimo 

remuneratório, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, só poderia 

ter sido reconhecido até a data da publicação da lei que determinou a 

reestruturação da carreira, haja vista que a nova norma, a teor do 

decidido no RE 561836, encerra as alegadas perdas e, portanto, daria 

início ao prazo prescricional de cinco anos para sua cobrança. A Turma 

Recursal do Estado de Mato Grosso sedimentou o entendimento sobre o 

tema ao publicar a Súmula 11: SÚMULA 11: O início do marco prescricional 

para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de 

Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira 

Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de 

servidor público(Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF). No 

caso dos autos, o Município de Nova Mutum, com a publicação da Lei 

Complementar nº 13/2002 (Dispõe sobre o plano de cargos, carreiras e 

vencimentos, dos servidores municipais) efetivou a reestruturação, tendo 

a presente ação sido proposta após mais de cinco anos da vigência da 

referida lei. Nesse contexto, considerando que entre a vigência da Lei que 

reestrutura a carreira da parte autora e o ajuizamento da presente ação 

transcorreu prazo superior a 5 (cinco) anos, impõe-se o reconhecimento 

da prescrição. Ante o exposto, opino pelo acolhimento da prejudicial de 

mérito suscitada pelo Reclamado para DECLARAR a prescrição da 

pretensão inicial e EXTINGUIR o processo, com resolução de mérito, a teor 

do art. 487, II, do Código de Processo Civil. Sem reexame necessário, a 

teor do artigo 11 da Lei 12.153/2009. Deixo de fixar custas e honorários 

advocatícios, porque incabível nesta fase, consoante disposto nos artigos 

54 e 55 da Lei 9.099/95. É o projeto de sentença que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial da 

Fazenda Pública para homologação, nos termos do art. 40 da mesma Lei. 

Homologada, intimem-se as partes. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza 

L e i g a 

____________________________________________________________

______________________________________________________ Vistos, 

etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por 

decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença 

proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 6 

de março de 2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001283-67.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

WENDELL CAMILO DEPOSIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO(A))

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVA MUTUM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001283-67.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: WENDELL CAMILO DEPOSIANO REQUERIDO: MUNICIPIO DE 

NOVA MUTUM Vistos, etc. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38, 

caput, da Lei n. 9.099/95, aplicável também aos processos regidos pela 

Lei n. 12.153/2009, por força do disposto no artigo 27 desta última. Decido. 

O feito comporta o julgamento antecipado do mérito, a teor do artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, porquanto a análise das alegações e 

dos documentos carreados é suficiente para resolução das questões 

fáticas. Trata-se de Ação Condenatória de Reposição de Subsídios 
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proposta por Wendell Camilo Deposiano em desfavor de Município de Nova 

Mutum - MT. A parte autora, servidor público do Município de Nova Mutum, 

postula a incorporação do percentual de 11,98% na remuneração e a 

cobrança de verbas relativa ao quinquênio que antecede a propositura da 

ação, decorrente de alegada perda advinda da conversão do cruzeiro real 

em URV. Em sede de contestação, o Reclamado apresentou prejudicial de 

mérito de prescrição quinquenal e, no mérito, pugnou pela improcedência 

do pedido. O Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, no 

Recurso Extraordinário n.º 561.836/RN, que o servidor público que não 

teve a sua remuneração convertida de cruzeiro real para URV na forma 

prescrita na Lei n.º 8.880/1994, e sofreu prejuízo, faz jus ao pagamento 

das diferenças salariais devido ao decréscimo e que o término da 

incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na 

remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor 

passa por uma restruturação remuneratória. Nesse norte, eventual erro 

relativo à conversão que implicou em decréscimo remuneratório, por se 

tratar de obrigação de trato sucessivo, só poderia ter sido reconhecido 

até a data da publicação da lei que determinou a reestruturação da 

carreira, haja vista que a nova norma, a teor do decidido no RE 561836, 

encerra as alegadas perdas e, portanto, daria início ao prazo prescricional 

de cinco anos para sua cobrança. A Turma Recursal do Estado de Mato 

Grosso sedimentou o entendimento sobre o tema ao publicar a Súmula 11: 

SÚMULA 11: O início do marco prescricional para reivindicar eventuais 

diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real 

de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação 

Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor 

público(Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF). No caso dos 

autos, o Município de Nova Mutum, com a publicação da Lei Complementar 

nº 36/2005 (Dispõe sobre o plano de cargos, carreiras e salários dos 

profissionais de educação básica) efetivou a reestruturação, tendo a 

presente ação sido proposta após mais de cinco anos da vigência da 

referida lei. Nesse contexto, considerando que entre a vigência da Lei que 

reestrutura a carreira da parte autora e o ajuizamento da presente ação 

transcorreu prazo superior a 5 (cinco) anos, impõe-se o reconhecimento 

da prescrição. Ante o exposto, opino pelo acolhimento da prejudicial de 

mérito suscitada pelo Reclamado para DECLARAR a prescrição da 

pretensão inicial e EXTINGUIR o processo, com resolução de mérito, a teor 

do art. 487, II, do Código de Processo Civil. Sem reexame necessário, a 

teor do artigo 11 da Lei 12.153/2009. Deixo de fixar custas e honorários 

advocatícios, porque incabível nesta fase, consoante disposto nos artigos 

54 e 55 da Lei 9.099/95. É o projeto de sentença que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial da 

Fazenda Pública para homologação, nos termos do art. 40 da mesma Lei. 

Homologada, intimem-se as partes. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza 

L e i g a 

____________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 6 de março de 2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001286-22.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDA MARTINS VELOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO(A))

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVA MUTUM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001286-22.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: GERALDA MARTINS VELOSO REQUERIDO: MUNICIPIO DE 

NOVA MUTUM Vistos, etc. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38, 

caput, daLei n. 9.099/95, aplicável também aos processos regidos pela Lei 

n. 12.153/2009, por força do disposto no artigo 27 desta última. Decido. O 

feito comporta o julgamento antecipado do mérito, a teor do artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, porquanto a análise das alegações e 

dos documentos carreados é suficiente para resolução das questões 

fáticas. Trata-se de Ação Condenatória de Reposição de Subsídios 

proposta por Geralda Martins Veloso em desfavor de Município de Nova 

Mutum - MT. A parte autora, servidora pública do Município de Nova 

Mutum, postula a incorporação do percentual de 11,98% na remuneração 

e a cobrança de verbas relativa ao quinquênio que antecede a propositura 

da ação, decorrente de alegada perda advinda da conversão do cruzeiro 

real em URV. Em sede de contestação, o Reclamado apresentou 

prejudicial de mérito de prescrição quinquenal e, no mérito, pugnou pela 

improcedência do pedido. O Supremo Tribunal Federal decidiu, em 

repercussão geral, no Recurso Extraordinário n.º 561.836/RN, que o 

servidor público que não teve a sua remuneração convertida de cruzeiro 

real para URV na forma prescrita na Lei n.º 8.880/1994, e sofreu prejuízo, 

faz jus ao pagamento das diferenças salariais devido ao decréscimo e 

que o término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada 

caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do 

servidor passa por uma restruturação remuneratória. Nesse norte, 

eventual erro relativo à conversão que implicou em decréscimo 

remuneratório, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, só poderia 

ter sido reconhecido até a data da publicação da lei que determinou a 

reestruturação da carreira, haja vista que a nova norma, a teor do 

decidido no RE 561836, encerra as alegadas perdas e, portanto, daria 

início ao prazo prescricional de cinco anos para sua cobrança. A Turma 

Recursal do Estado de Mato Grosso sedimentou o entendimento sobre o 

tema ao publicar a Súmula 11: SÚMULA 11: O início do marco prescricional 

para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de 

Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira 

Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de 

servidor público(Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF). No 

caso dos autos, o Município de Nova Mutum, com a publicação da Lei 

Complementar nº 36/2005 (Dispõe sobre o plano de cargos, carreiras e 

salários dos profissionais de educação básica) efetivou a reestruturação, 

tendo a presente ação sido proposta após mais de cinco anos da vigência 

da referida lei. Nesse contexto, considerando que entre a vigência da Lei 

que reestrutura a carreira da parte autora e o ajuizamento da presente 

ação transcorreu prazo superior a 5 (cinco) anos, impõe-se o 

reconhecimento da prescrição. Ante o exposto, opino pelo acolhimento da 

prejudicial de mérito suscitada pelo Reclamado para DECLARAR a 

prescrição da pretensão inicial e EXTINGUIR o processo, com resolução 

de mérito, a teor do art. 487, II, do Código de Processo Civil. Sem reexame 

necessário, a teor do artigo 11 da Lei 12.153/2009. Deixo de fixar custas e 

honorários advocatícios, porque incabível nesta fase, consoante disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. É o projeto de sentença que submeto 

à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial da 

Fazenda Pública para homologação, nos termos do art. 40 da mesma Lei. 

Homologada, intimem-se as partes. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza 

L e i g a 

____________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 6 de março de 2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de 

Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 137143 Nr: 899-53.2020.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jairo Silvestre de Oliveira, VALDIR DE SOUSA 

GARCINO, Adenilson Rodrigues Pinheiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelino Santana de 
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Oliveira Junior - OAB:MT 21.500

 NOS TERMOS da legislação vigente e artigos 701, inciso XVIII, da 

CNGC/2016, IMPULSIONO o processo para abrir vista dos autos ao 

Advogado(s) do Réu(s), via DJE, para que apresente por escrito a 

resposta à acusação, no prazo legal. É o que me cumpre.

Analista Judiciário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel Ronkoski

 Cod. Proc.: 88367 Nr: 3998-07.2015.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdS, AdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001, Ivonir Alves Dias - OAB:MT 13.310, 

Roberson Siqueira de Melo - OAB:MT 18.701

 Vistos.

Considerando, que as Promotoras de Justiça que atuam no âmbito criminal 

nesta Comarca estarão ausentes da Comarca no período compreendido 

entre os dias 05 e 06 de março de 2020, para participarem do “Encontro 

da Procuradoria de Justiça Criminal Especializada – Pacote Anticrime e 

seus Reflexos no Sistema de Justiça Criminal”, bem como que a Psicóloga 

do Juízo não foi intimada da audiência para a colheita do depoimento 

especial da vítima, redesigno a audiência para o dia 01 de abril de 2020, às 

17h00min.

Cumpra-as, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87273 Nr: 3263-71.2015.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio Junior Correa de Souza, José dos 

Santos de Souza Neto, Jorgina Galhardo Nogueira Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Carlos de Morais - 

OAB:GO/25.598, Miriam Ribeiro Guimarães - OAB:GO 48.116, Nayara 

Rodrigues de Amorim - OAB:43476/GO

 (...) Nos termos do art. 62, §11, da Lei 11.343/06, notifique-se o DETRAN, 

para a emissão de certificado provisório de registro e licenciamento, em 

favor do 1° Esquadrão Independente de Policiamento Montado de Nova 

Mutum/MT, isentando-as do pagamento de multas, encargos e tributos 

anteriores, até o trânsito em julgado da decisão que eventualmente 

decretar o seu perdimento em favor da União.Oficie-se o 1° Esquadrão 

Independente de Policiamento Montado de Nova Mutum/MT quanto ao teor 

da presente.Finalmente, ante o teor da certidão de fl. 228, intime-se 

novamente a Defesa dos réus para apresentar memoriais finais, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 265, 

“caput”, do CPP, que desde já arbitro em 10 (dez) salários 

mínimos.Destarte, permanecendo a Defesa inerte, intimem-se 

pessoalmente os acusados para que, se assim desejarem, constituam 

novo patrono no prazo de 05 (cinco) dias ou, caso eles aleguem não 

possuir condições financeiras para tanto, que lhes seja informado de que 

serão assistidos pela Defensora Pública atuante nesta Comarca, 

advertindo-os, ainda, de que o transcurso in albis do prazo supracitado 

ensejará na remessa dos autos à Defensoria Pública. Caso eles informem 

no momento da intimação não possuírem condições financeiras para 

constituir novo patrono, desde logo remetam-se os autos à Defensoria 

Pública. Ciência ao Ministério Público.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104868 Nr: 3215-44.2017.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Cesar Stefani - 

OAB:MT 21.681

 NOS TERMOS da legislação vigente e artigos 701, inciso XVIII, da 

CNGC/2016, IMPULSIONO o processo para abrir vista dos autos ao 

Advogado(s) do Réu(s), via DJE, para que apresente por escrito os 

memoriais finais, no prazo de cinco(5) dias. É o que me cumpre.

Analista Judiciário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel Ronkoski

 Cod. Proc.: 132261 Nr: 3782-07.2019.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Antonio de Assis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mariana de Mendonça - 

OAB:MT/8006, Waldir Cechet Júnior - OAB:4.111/MT

 Vistos.

Ante o teor da certidão de fl. 20, proceda-se a devolução da presente 

carta precatória à Comarca de origem com nossa homenagem de estilo.

Ademais, cancelo a audiência outrora aprazada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel Ronkoski

 Cod. Proc.: 133333 Nr: 4415-18.2019.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Fernando Vortmann Fabrin, Gentil Elias 

de Souza, Claudionor Souza Silva, Gilson Alexandre de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Caroline Aparecida 

Souza Pereira - OAB:MT 23.951, Daruich Hammoud - OAB:8101-B, 

Jonas Mendes Barravieira - OAB:MT 13.116, Jose Samuel de 

Souza Sampaio - OAB:MT 24.487, Moacir Ribeiro - OAB:MT 3.562, 

Moacir Ribeiro - OAB:MT 3.562-B, Vanessa Souza de Oliveira - 

OAB:MT

 Vistos.

Considerando que a inquirição da vítima Eurico Roberto de Souza, a ser 

realizada na Comarca de Botucatu/SP, foi redesignada para o dia 

23/03/2020 (fl. 447), bem como o petitório de fls.452/452v°, em que a 

advogada constituída pelo acusado Gilson Alexandre de Souza informa ter 

outra audiência previamente agendada para o dia 17/03/2020, redesigno a 

audiência de interrogatório dos acusados para o dia 01/04/2020 às 

14h00min.

Sem prejuízo, salienta-se, mais uma vez, que deverá o Sr. Gestor entrar 

em contato com a Comarca de Botucatu/SP, um dia após a nova data 

designada, solicitando a devolução da missiva com a máxima urgência, por 

tratar-se de processo de réus presos, bem como o envio da mídia via 

e-mail, a fim de dar maior celeridade ao feito.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Comarca de Nova Xavantina

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000067-31.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

LARAGNEY ALVES DINIZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDE ALVES DINIZ OAB - MT0010927A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - MT (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DA COMARCA 

D E  N O V A  X A V A N T I N A  D E C I S Ã O  P r o c e s s o  n . º : 

1000067-31.2020.8.11.0012 REQUERENTE: LARAGNEY ALVES DINIZ 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - MT Vistos. Inicialmente, 

verifico que a parte autora busca a concessão do benefício da gratuidade 

de justiça sob a alegação de que não possui condições de arcar com o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069616/3/2020 Página 470 de 799



ônus do processo sem prejuízo de sua subsistência. Nada obstante, 

infere-se dos autos que a parte autora é cirurgiã dentista, sendo cediço 

que é uma profissão capaz de gerar substancial remuneração, tanto na 

iniciativa privada como no setor público, o que indica que, ao contrário do 

alegado, possui, em tese, condição econômica privilegiada, podendo 

suportar as custas judiciais. Ante o exposto, forte em tais fundamentos, 

intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias EMENDE a 

petição inicial trazendo à colação comprovante de rendimento ou outras 

provas que revelem a situação de penúria ou promova o recolhimento das 

custas processuais, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. 

Cumpra-se. Ás providências. Noxa Xavantina/MT, 4 de fevereiro de 2020. 

Ricardo Nicolino de Castro Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000422-12.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS SILVA DE MATOS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DA COMARCA 

D E  N O V A  X A V A N T I N A  D E C I S Ã O  P r o c e s s o  n . º : 

1000422-12.2018.8.11.0012 REQUERENTE: BANCO DO BRASIL SA 

REQUERIDO: LUIS SILVA DE MATOS Vistos. Vistos. Trata-se de Ação 

Monitória proposta por BANCO DO BRASIL SA , em face de LUIS SILVA 

DE MATOS , ambos devidamente qualificados nos autos. Verifico que 

estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, 

estando, ainda, em conformidade com a determinação posta nos artigos 

320 e 700, ambos do mesmo diploma legal. Desta forma, não sendo o caso 

de aplicação do disposto no artigo 330 do Código de Processo Civil, com 

fundamento no disposto no artigo 334 do mesmo codex, recebo a petição 

inicial. Expeça-se o mandado de citação para cumprimento do pagamento, 

com o prazo de 15 dias, nos termos pedido na inicial (art. 701, CPC), 

anotando-se nesse mandado, que, caso o réu cumpra com a obrigação, 

ficará isento de custas (CPC, art. 701, §1º). Conste, ainda, que, nesse 

prazo, o réu poderá oferecer embargos, e que, não havendo o 

cumprimento da obrigação ou oferecimento de embargos, constituir-se-á, 

de pleno direito, o título executivo judicial, convertendo-se o mandado 

inicial em mandado executivo (art. 701, § 2º, CPC). Cite-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. 

Noxa Xavantina/MT, 17 de fevereiro de 2020. Ricardo Nicolino de Castro 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000181-67.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO ROSALINO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO PEREIRA LOPES OAB - MT27432/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ALEXANDRE SOARES DA SILVA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CEJUSC - CENTRAL 

JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE NOVA XAVANTINA Certidão 

Processo: 1000181-67.2020.8.11.0012; Valor causa: R$ 7.293,84; Tipo: 

Cível; Espécie:ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69) Certifico que 

registrei o presente feito sob o procedimento n. 303825. Certifico ainda 

que agendei o Ato Solene de Conciliação/mediação para o dia 06/05/2020 

às 08h00min(MT). Por fim, conforme o Enunciado do FONEMAT / CNJ n. 27, 

remeto os autos a escrivania para o ato de INTIMAÇÃO/CITAÇÃO e demais 

procedimentos de praxe. NOVA XAVANTINA, 4 de março de 2020 

ROGERIA BORGES FERREIRA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO CEJUSC - 

CENTRAL JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE NOVA XAVANTINA 

E INFORMAÇÕES: RUA EXPEDIÇÃO RONCADOR XINGU, S/N, Telefone: 

(66) 3438-1305, CENTRO, NOVA XAVANTINA - MT - CEP: 78690-000 

TELEFONE: (66) 34381305

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000424-45.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON CARNEIRO FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A 

(ADVOGADO(A))

FABIANA CARLA DE OLIVEIRA OAB - MT16659/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 1000424-45.2019.8.11.0012. 

AUTOR(A): WILSON CARNEIRO FERNANDES REU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL DECISÃO Vistos. Trata-se de Ação para Concessão 

Aposentadoria Rural por Idade ajuizada por WILSON CARNEIRO 

FERNANDES em face do INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 

– INSS, alegando, para tanto, ter preenchidos os requisitos para a 

concessão do referido benefício previdenciário. Sendo o caso, proceda 

o(a) diligente gestor(a) judicial com o correto tarjeamento dos autos, 

assegurando-lhe a legal preferência/prioridade de tramitação e julgamento, 

tudo na forma disciplinada na CNGC/MT. Nos termos do art. 357 do Novo 

Código de passo a sanear o feito. Recebida a inicial em decisão de ID 

19753541, ocasião em que fora deferido os benefícios da gratuidade de 

justiça à parte autora. Devidamente citada, a parte requerida deixou 

transcorrer in albis o prazo para apresentação de defesa, razão pela qual 

DECRETO a sua revelia, contudo, verifico não ser hipótese de aplicação 

de seus efeitos, razão pela qual deve o processo prosseguir para a fase 

instrutória. Assim, não há preliminar a ser apreciada. Partes legítimas e 

bem representadas. Pressupostos processuais de validade e existência 

da relação processual presentes. Com efeito, DECLARO O FEITO 

SANEADO, fixando como ponto controvertido a presença dos requisitos 

legais do benefício previdenciário em tela. Desde já, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 1° DE ABRIL DE 2020, às 14h00min. 

Intimem-se as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias especifiquem as 

provas que pretendem produzir (se assim o quiserem), bem assim para 

que depositem o respectivo rol de testemunhas que deporão em juízo e 

que deverão comparecer independentemente de intimação. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às 

Providências

Intimação Classe: CNJ-31 ARRESTO

Processo Número: 1000251-84.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA VIEIRA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIMIRIO MARTINS SOBRINHO OAB - GO6338 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO MARTINS PINTO (REQUERIDO)

RUDI NEI MARTINS PINTO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ROSÁRIO 

OESTE DECISÃO Processo n.º: 1000251-84.2020.8.11.0012 REQUERENTE: 

SILVIA VIEIRA FERREIRA REQUERIDO: GILBERTO MARTINS PINTO e outros 

Vistos. Reclama a parte autora os benefícios da gratuidade de justiça, uma 

vez que não disporia de recursos para suportar as custas judiciais sem 

prejuízo da sua subsistência. Em que pese a norma processual consignar 

que a alegação de hipossuficiência financeira presume-se verdadeira, é 

certo, por outro lado, que tal presunção é meramente relativa, 

comportando, portanto, prova em sentido contrário. É neste sentido, 

inclusive, o teor do art. 99, § 2º do CPC, que assim dispõe: "Art. 99 § 2o O 

juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a 

comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos". Com efeito, 

no caso dos autos, percebe-se que a causa envolve patrimônio 

substancial, já que a parte autora afirma ser credora de 3.770,44 sacas 

de soja devidas pela parte ré, por ter arrendado uma área rural, o que, à 

evidência, denota que a parte autora não é hipossuficiente, presumindo-se 

que ocupa seleto lugar na pirâmide social, capaz, portanto, de suportar o 

ônus das custas processuais. Ante o exposto, forte em tais fundamentos, 

INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias comprove 

a sua condição de miserabilidade, trazendo aos autos cópia da última 

declaração de imposto de renda, sua e do de cujus, ou promova a 

comprovação do recolhimento das custas judicias, sob pena de 

indeferimento da petição inicial e extinção do processo sem resolução do 

mérito. Sem prejuízo, atento às circunstâncias e peculiaridades do caso 

concreto, caso a parte autora assim o requerer, concedo o direito ao 
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parcelamento das despesas processuais, que poderá ser realizado em 

até seis parcelas mensais e sucessivas sujeitas à correção monetária, de 

acordo com o valor da causa atribuído na petição inicial, com o primeiro 

pagamento a ser pago e recolhido no prazo de 5 dias, e os demais em 30 

dias, sucessivamente. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Nova 

Xavantina, 13 de março de 2020. Ricardo Nicolino de Castro Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000440-96.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA DUTRA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO MARTIN SPOHR OAB - MT2376/O (ADVOGADO(A))

FRANCIELE INACIO OLIVEIRA OAB - RO0005872A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 1000440-96.2019.8.11.0012. 

AUTOR(A): LUZIA DUTRA DO NASCIMENTO REU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL DECISÃO Vistos. Trata-se de Ação para Concessão 

Aposentadoria Rural por Idade ajuizada por LUZIA DUTRA DO 

NASCIMENTO em face do INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 

– INSS, alegando, para tanto, ter preenchidos os requisitos para a 

concessão do referido benefício previdenciário. Inicialmente, nos termos 

do art. 357 do Novo Código de passo a sanear o feito. Recebida a inicial 

em decisão de ID 20366874, ocasião em que fora deferido os benefícios 

da gratuidade de justiça à parte autora. Apresentação de contestação 

com juntada de documentos no ID 21097592. Devidamente intimada a parte 

autora deixou de apresentar impugnação à contestação, conforme 

certificado. Na peça de defesa, a requerida alegou preliminar de 

prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que 

precede ao ajuizamento da ação, nos termos do art. 103, parágrafo único, 

da Lei Federal n. 8.213/91. Com efeito, insta salientar que a prescrição 

aqui arguida é aquela que não atinge o fundo de direito, ou seja, o direito 

ao recebimento do benefício previdenciário em tela, mas sim as 

prestações não reclamadas dentro de certo lapso de tempo, que vão 

prescrevendo em face da demora do beneficiário em requerê-las, 

especialmente porque atinente à relação de trato sucessivo. Nesse passo, 

considerando que a prescrição tem seu início a partir do vencimento de 

cada parcela, antes de tudo, faz-se necessário fixar a data do início do 

benefício, para só então, verificar a ocorrência ou não da prescrição. 

Sendo assim, tenho por mim que a preliminar alegada deverá ser 

apreciada com maior segurança no momento da prolação da sentença. 

Partes legítimas e bem representadas. Pressupostos processuais de 

validade e existência da relação processual presentes. Com efeito, 

DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto controvertido a 

presença dos requisitos legais do benefício previdenciário em tela. Desde 

já designo audiência de instrução e julgamento para o dia 1° de abril de 

2020, às 14h20min. Intimem-se as partes para que, no prazo de 10 (dez) 

dias especifiquem as provas que pretendem produzir (se assim o 

quiserem), bem assim para que depositem o respectivo rol de testemunhas 

que deporão em juízo e que deverão comparecer independentemente de 

intimação. Sendo o caso, proceda o(a) diligente gestor(a) judicial com o 

correto tarjeamento dos autos, assegurando-lhe a legal 

preferência/prioridade de tramitação e julgamento, tudo na forma 

disciplinada na CNGC/MT. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. Às Providências

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000858-34.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

HELENY DA SILVA CAVALCANTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSE CANDINI OAB - MT0008036A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Vistos. Cuida-se de Ação de Aposentaria Rural por Idade ajuizada por 

HELENY DA SILVA CAVALCANTE em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL, ambos devidamente qualificados nos autos. 

Inicialmente, nos termos do art. 357 do Novo Código de passo a sanear o 

feito. Apresentação de contestação no ID 22465650. Devidamente 

intimada a parte autora apresentou impugnação à contestação, conforme 

ID 24089822. Partes legítimas e bem representadas. Pressupostos 

processuais de validade e existência da relação processual presentes. 

Com efeito, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto 

controvertido a presença dos requisitos legais do benefício previdenciário 

em tela. Desde já designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

1° de abril de 2020, às 14h40min. Intimem-se as partes para que, no prazo 

de 10 (dez) dias especifiquem as provas que pretendem produzir (se 

assim o quiserem), bem assim para que depositem o respectivo rol de 

testemunhas que deporão em juízo e que deverão comparecer 

independentemente de intimação. Sendo o caso, proceda o(a) diligente 

gestor(a) judicial com o correto tarjeamento dos autos, assegurando-lhe a 

legal preferência/prioridade de tramitação e julgamento, tudo na forma 

disciplinada na CNGC/MT. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. Às Providências Noxa Xavantina/MT, 27 de 

fevereiro de 2020. Ricardo Nicolino de Castro Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 69237 Nr: 460-46.2015.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS FERREIRA DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEMIAS BATISTA PEREIRA - 

OAB:4.544-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcus Vinicius de 

Albuquerque Portella - OAB:0

 DECISÃO

 Vistos.

CARLOS FERREIRA DE ARAÚJO já qualificada nos autos, vem por meio de 

advogado constituído, propor cumprimento de sentença em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

 RECEBO a petição sub examine, que tramitará segundo o rito especial do 

artigo 534 e seguintes do CPC.

Intime-se a parte Executada, por meio de remessa eletrônica dos autos 

(convênio INSS e TJ/MT), ou se necessário face ausência de convênio, na 

forma do artigo 535 do NCPC, a qual poderá impugnar a execução no 

prazo ordinário de 30 (trinta) dias, nos próprios autos.

Após, com a apresentação de impugnação, intime-se a parte Exequente 

para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

Se acaso superado tal prazo, não havendo impugnação à execução ou 

rejeitadas as arguições da executada, certifique-se à imediata conclusão 

para fins e prazos previstos no parágrafo terceiro, incisos I e II do art. 535 

do NCPC e observância da RESOLUÇÃO CNJ 115/2010.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às Providências.

Nova Xavantina/MT, 27 de fevereiro de 2020.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 71125 Nr: 1180-13.2015.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORESTES SPANHOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

OFICIE-SE o INSS – APSADJ – Agência da Previdência Social de 

Atendimento às Demandas Judiciais, para que informe nos autos acerca 

da implantação do benefício em nome da parte autora, devendo juntar aos 

autos o comprovante de implantação do benefício, destacando a data em 

que o mesmo foi efetuado, no prazo de (05) cinco dias.

Ademais, em caso de descumprimento da decisão no prazo mencionado, 

desde já arbitro multa cominatória no importe de R$ 500,00 (quinhentos) 

reais por dia, até o importe máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
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Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 84291 Nr: 4047-42.2016.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MESSIAS ANTONIO BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

À vista do petitório de ref.60, OFICIE-SE o INSS – APSADJ – Agência da 

Previdência Social de Atendimento às Demandas Judiciais, para que 

informe nos autos acerca da implantação do benefício em nome da parte 

autora, devendo juntar aos autos o comprovante de implantação do 

benefício, destacando a data em que o mesmo foi efetuado, no prazo de 

(05) cinco dias.

Ademais, em caso de descumprimento da decisão no prazo mencionado, 

desde já arbitro multa cominatória no importe de R$ 500,00 (quinhentos) 

reais por dia, até o importe máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 85275 Nr: 4634-64.2016.811.0012

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EPB, CAPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CVDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE FREITAS PEREIRA 

OLIVEIRA - OAB:20030/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte exequente do retorno da missiva para, querendo, 

requerer o que enteder de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 85709 Nr: 4879-75.2016.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILTON DA SILVA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIOLINO VILELLA DE 

CARVALHO SOBRINHO - OAB:20451/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

À vista da certidão retro, NOMEIO como médico perito Dr. Rhaymysom 

Jasmy Gomes Abreu, que atende no Hospital Municipal de Nova Xantina – 

MT .

 Assim, intime-o encaminhando cópias da inicial, da contestação e dos 

quesitos a serem respondidos, indicando dia, hora e local para realização 

da perícia médica, no prazo de 05 (cinco) dias.

Com a vinda, intimem-se as partes para que compareçam no dia, hora e 

local agendados.

Após a juntada do laudo no prazo de 30 (trinta) dias, intimem-se as partes 

para apresentarem manifestação, em 10 (dez) dias.

 Em seguida, tornem conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 85976 Nr: 124-71.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE GONÇALVES MENDES NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

 Vistos.

JOSÉ GONÇALVES MENDES NETO, já qualificado nos autos, vem por meio 

de advogado constituído, propor cumprimento de sentença em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

 RECEBO a petição sub examine, que tramitará segundo o rito especial do 

artigo 534 e seguintes do CPC.

Intime-se a parte Executada, por meio de remessa eletrônica dos autos 

(convênio INSS e TJ/MT), ou se necessário face ausência de convênio, na 

forma do artigo 535 do NCPC, a qual poderá impugnar a execução no 

prazo ordinário de 30 (trinta) dias, nos próprios autos.

Após, com a apresentação de impugnação, intime-se a parte Exequente 

para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

Se acaso superado tal prazo, não havendo impugnação à execução ou 

rejeitadas as arguições da executada, certifique-se à imediata conclusão 

para fins e prazos previstos no parágrafo terceiro, incisos I e II do art. 535 

do NCPC e observância da RESOLUÇÃO CNJ 115/2010.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às Providências.

Nova Xavantina/MT, 27 de fevereiro de 2020.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 60716 Nr: 1838-42.2012.811.0012

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MDBDO, GOS, LOS, VOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, forte em tais fundamentos, INDEFIRO o pedido da parte 

Exequente, e determino a sua intimação para no prazo de 15 (quinze) dias 

promover o regular andamento processual, requerendo as medidas 

executivas que entender pertinentes.Por fim, promovo a remessa de cópia 

dos autos à Promotoria de Justiça Criminal desta Comarca para fins de 

eventual apuração de crime de abandono material.Intime-se.Cumpra-se 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 67390 Nr: 2351-39.2014.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BENIGNO DOS SANTOS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO 

TOMAZ-Procurador do Estado de Mato Grosso-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que já há valor bloqueado e depositado em conta judicial 

vinculada ao referido processo (fl.45), intime-se a parte exequente para 

formalizar o levantamento do respectivo valor e/ou requerer o que 

entender de direito.

Após, voltem-me os autos conclusos.

 Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000899-35.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ALDEMAR LOPES DA SILVA (AUTOR(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069616/3/2020 Página 473 de 799



Advogado(s) Polo Ativo:

KEZIA ALVES DE PAULA OAB - MT10075 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 1000899-35.2018.8.11.0012. 

AUTOR(A): ALDEMAR LOPES DA SILVA REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL DECISÃO Vistos. Trata-se de Ação para Concessão de 

Auxílio-Doença e/ou Aposentaria por Invalidez ajuizada por ALDEMAR 

LOPES DA SILVA, em face do INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 

SOCIAL – INSS, alegando, para tanto, ter preenchidos os requisitos para a 

concessão do referido benefício previdenciário. Inicialmente, nos termos 

do art. 357 do Novo Código de passo a sanear o feito. Recebida a inicial 

em decisão de ID 17494151, ocasião em que fora deferido o benefício da 

Gratuidade de Justiça à parte autora e indeferida a antecipação de tutela. 

Devidamente citada, a autarquia previdenciária apresentou contestação 

(ID 18665786). Impugnação à contestação (ID 19003721), com juntada de 

documentos (ID19003727). Não há preliminar a ser apreciada. Partes 

legítimas e bem representadas. Pressupostos processuais de validade e 

existência da relação processual presentes. Com efeito, DECLARO O 

FEITO SANEADO, fixando como ponto controvertido a presença dos 

requisitos legais do benefício previdenciário em tela. Com efeito, visando 

dar regular processamento ao feito, imperiosa a observância do que 

vaticina a Recomendação n.º 1/2015 do Conselho Nacional de Justiça, 

vejamos: Art. 1º Recomendar aos Juízes Federais e aos Juízes de Direito 

com competência previdenciária ou acidentária, nas ações judiciais que 

visem à concessão de benefícios de aposentadoria por invalidez, 

auxílio-doença e auxílio-acidente e dependam de prova pericial médica, 

que: I - ao despacharem a inicial, considerem a possibilidade de, desde 

logo, determinarem a realização de prova pericial médica, com nomeação 

de perito do Juízo e ciência à parte Autora dos quesitos a ele dirigidos, 

facultando-se às partes a apresentação de outros quesitos e indicação de 

assistentes técnicos, e, se possível, designando data, horário e local para 

o ato; II - a citação do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) seja 

realizada acompanhada de laudo da perícia judicial, possibilitando a 

apresentação de proposta de acordo ou resposta pela Procuradoria-Geral 

Federal; III - priorizem a concentração das perícias, viabilizando a 

participação da assistência técnica das partes; IV - também ao despachar 

a inicial, intimem o INSS para, sempre que possível, fazer juntar aos autos 

cópia do processo administrativo (incluindo eventuais perícias 

administrativas) e/ou informes dos sistemas informatizados relacionados 

às perícias médicas realizadas. Assim, desde já, pelos fundamentos 

alhures, NOMEIO como perito judicial, independentemente de compromisso, 

o Dr. Rhaymysom Jasmy Gomes Abreu, que atende no Hospital Municipal 

de Nova Xantina – MT, devendo o mesmo ser intimado desta nomeação, 

informando data, horário e local para realização da respectiva perícia 

médica, e, em seguida apresentar laudo médico no prazo máximo de 

30(trinta) dias, respondendo impreterivelmente a todos os quesitos 

apresentados nos autos. Após, deverá a secretaria desta Vara intimar as 

partes para que compareçam no dia, hora e local agendados. Com a 

chegada do laudo, INTIMEM-SE as partes para, querendo, manifestarem-se 

sobre o laudo do perito do juízo, no prazo comum de 15 (quinze) dias. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Às Providências ANEXO - QUESITOS UNIFICADOS 

RECOMENDAÇÃO CONJUNTA 1, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2015 

FORMULÁRIO DE PERÍCIA HIPÓTESES DE PEDIDO DE AUXILIO-DOENÇA OU 

DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ I - DADOS GERAIS DO PROCESSO 

a) Número do processo b) Juizado/Vara II - DADOS GERAIS DO(A) 

PERICIANDO(A) a) Nome do(a) autor(a) b) Estado civil c) Sexo d) CPF e) 

Data de nascimento f) Escolaridade g) Formação técnico-profissional III - 

DADOS GERAIS DA PERÍCIA a) Data do Exame b) Perito Médico 

Judicial/Nome e CRM c) Assistente Técnico do INSS/Nome, Matrícula e 

CRM (caso tenha acompanhado o exame) d) Assistente Técnico do 

Autor/Nome e CRM (caso tenha acompanhado o exame) IV - HISTÓRICO 

LABORAL DO(A) PERICIADO(A) a) Profissão declarada b) Tempo de 

profissão c) Atividade declarada como exercida d) Tempo de atividade e) 

Descrição da atividade f) Experiência laboral anterior g) Data declarada de 

afastamento do trabalho, se tiver ocorrido V- EXAME CLÍNICO E 

CONSIDERAÇÕES MÉDICO-PERICIAIS SOBRE A PATOLOGIA a) Queixa 

que o(a) periciado(a) apresenta no ato da perícia. b) Doença, lesão ou 

deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com CID). c) Causa 

provável da(s) doença/moléstia(s)/incapacidade. d) Doença/moléstia ou 

lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique indicando o agente de 

risco ou agente nocivo causador. e) A doença/moléstia ou lesão decorrem 

de acidente de trabalho? Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data 

e local, bem como se reclamou assistência médica e/ou hospitalar. f) 

Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o 

exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, 

descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão. g) Sendo 

positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do(a) periciado(a) 

é de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total? h) Data 

provável do início da(s) doença/lesão/moléstias(s) que acomete(m) o(a) 

periciado(a). i) Data provável de início da incapacidade identificada. 

Justifique. j) Incapacidade remonta à data de início da(s) 

doença/moléstia(s) ou decorre de progressão ou agravamento dessa 

patologia? Justifique. k) É possível afirmar se havia incapacidade entre a 

data do indeferimento ou da cessação do benefício administrativo e a data 

da realização da perícia judicial? Se positivo, justificar apontando os 

elementos para esta conclusão. l) Caso se conclua pela incapacidade 

parcial e permanente, é possível afirmar se o(a) periciado(a) está apto 

para o exercício de outra atividade profissional ou para a reabilitação? 

Qual atividade? m) Sendo positiva a existência de incapacidade total e 

permanente, o(a) periciado(a) necessita de assistência permanente de 

outra pessoa para as atividades diárias? A partir de quando? n) Qual ou 

quais são os exames clínicos, laudos ou elementos considerados para o 

presente ato médico pericial? o) O(a) periciado(a) está realizando 

tratamento? Qual a previsão de duração do tratamento? Há previsão ou foi 

realizado tratamento cirúrgico? O tratamento é oferecido pelo SUS? p) É 

possível estimar qual o tempo e o eventual tratamento necessários para 

que o(a) periciado(a) se recupere e tenha condições de voltar a exercer 

seu trabalho ou atividade habitual (data de cessação da incapacidade)? q) 

Preste o perito demais esclarecimentos que entenda serem pertinentes 

para melhor elucidação da causa. r) Pode o perito afirmar se existe 

qualquer indício ou sinais de dissimulação ou de exacerbação de 

sintomas? Responda apenas em caso afirmativo. VI - QUESITOS 

ESPECÍFICOS: AUXÍLIO-ACIDENTE Quesitos específicos para as hipóteses 

de pedido de auxílio-acidente ou nos casos em que o autor já recebe 

auxílio-acidente e pretende o recebimento de auxílio-doença: a) O(a) 

periciado(a) é portador de lesão ou perturbação funcional que implique 

redução de sua capacidade para o trabalho? Qual? b) Se houver lesão ou 

perturbação funcional, decorre de acidente de trabalho ou de qualquer 

natureza? Em caso positivo, indique o agente causador ou circunstancie o 

fato, com data e local, bem como indique se o(a) periciado(a) reclamou 

assistência médica e/ou hospitalar. c) O(a) periciado(a) apresenta 

sequelas de acidente de qualquer natureza, que causam dispêndio de 

maior esforço na execução da atividade habitual? d) Se positiva a 

resposta ao quesito anterior, quais são as dificuldades encontradas 

pelo(a) periciado(a) para continuar desempenhando suas funções 

habituais? Tais sequelas são permanentes, ou seja, não passíveis de 

cura? e) Houve alguma perda anatômica? Qual? A força muscular está 

mantida? f) A mobilidade das articulações está preservada? g) A sequela 

ou lesão porventura verificada se enquadra em alguma das situações 

discriminadas no Anexo III do Decreto 3.048/1999? h) Face à sequela, ou 

doença, o(a) periciado(a) está: a) com sua capacidade laborativa 

reduzida, porém, não impedido de exercer a mesma atividade; b) impedido 

de exercer a mesma atividade, mas não para outra; c) inválido para o 

exercício de qualquer atividade?

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000424-45.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON CARNEIRO FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A 

(ADVOGADO(A))

FABIANA CARLA DE OLIVEIRA OAB - MT16659/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO
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NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 1000424-45.2019.8.11.0012. 

AUTOR(A): WILSON CARNEIRO FERNANDES REU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL DECISÃO Vistos. Trata-se de Ação para Concessão 

Aposentadoria Rural por Idade ajuizada por WILSON CARNEIRO 

FERNANDES em face do INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 

– INSS, alegando, para tanto, ter preenchidos os requisitos para a 

concessão do referido benefício previdenciário. Sendo o caso, proceda 

o(a) diligente gestor(a) judicial com o correto tarjeamento dos autos, 

assegurando-lhe a legal preferência/prioridade de tramitação e julgamento, 

tudo na forma disciplinada na CNGC/MT. Nos termos do art. 357 do Novo 

Código de passo a sanear o feito. Recebida a inicial em decisão de ID 

19753541, ocasião em que fora deferido os benefícios da gratuidade de 

justiça à parte autora. Devidamente citada, a parte requerida deixou 

transcorrer in albis o prazo para apresentação de defesa, razão pela qual 

DECRETO a sua revelia, contudo, verifico não ser hipótese de aplicação 

de seus efeitos, razão pela qual deve o processo prosseguir para a fase 

instrutória. Assim, não há preliminar a ser apreciada. Partes legítimas e 

bem representadas. Pressupostos processuais de validade e existência 

da relação processual presentes. Com efeito, DECLARO O FEITO 

SANEADO, fixando como ponto controvertido a presença dos requisitos 

legais do benefício previdenciário em tela. Desde já, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 1° DE ABRIL DE 2020, às 14h00min. 

Intimem-se as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias especifiquem as 

provas que pretendem produzir (se assim o quiserem), bem assim para 

que depositem o respectivo rol de testemunhas que deporão em juízo e 

que deverão comparecer independentemente de intimação. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às 

Providências

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000440-96.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA DUTRA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO MARTIN SPOHR OAB - MT2376/O (ADVOGADO(A))

FRANCIELE INACIO OLIVEIRA OAB - RO0005872A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 1000440-96.2019.8.11.0012. 

AUTOR(A): LUZIA DUTRA DO NASCIMENTO REU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL DECISÃO Vistos. Trata-se de Ação para Concessão 

Aposentadoria Rural por Idade ajuizada por LUZIA DUTRA DO 

NASCIMENTO em face do INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 

– INSS, alegando, para tanto, ter preenchidos os requisitos para a 

concessão do referido benefício previdenciário. Inicialmente, nos termos 

do art. 357 do Novo Código de passo a sanear o feito. Recebida a inicial 

em decisão de ID 20366874, ocasião em que fora deferido os benefícios 

da gratuidade de justiça à parte autora. Apresentação de contestação 

com juntada de documentos no ID 21097592. Devidamente intimada a parte 

autora deixou de apresentar impugnação à contestação, conforme 

certificado. Na peça de defesa, a requerida alegou preliminar de 

prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que 

precede ao ajuizamento da ação, nos termos do art. 103, parágrafo único, 

da Lei Federal n. 8.213/91. Com efeito, insta salientar que a prescrição 

aqui arguida é aquela que não atinge o fundo de direito, ou seja, o direito 

ao recebimento do benefício previdenciário em tela, mas sim as 

prestações não reclamadas dentro de certo lapso de tempo, que vão 

prescrevendo em face da demora do beneficiário em requerê-las, 

especialmente porque atinente à relação de trato sucessivo. Nesse passo, 

considerando que a prescrição tem seu início a partir do vencimento de 

cada parcela, antes de tudo, faz-se necessário fixar a data do início do 

benefício, para só então, verificar a ocorrência ou não da prescrição. 

Sendo assim, tenho por mim que a preliminar alegada deverá ser 

apreciada com maior segurança no momento da prolação da sentença. 

Partes legítimas e bem representadas. Pressupostos processuais de 

validade e existência da relação processual presentes. Com efeito, 

DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto controvertido a 

presença dos requisitos legais do benefício previdenciário em tela. Desde 

já designo audiência de instrução e julgamento para o dia 1° de abril de 

2020, às 14h20min. Intimem-se as partes para que, no prazo de 10 (dez) 

dias especifiquem as provas que pretendem produzir (se assim o 

quiserem), bem assim para que depositem o respectivo rol de testemunhas 

que deporão em juízo e que deverão comparecer independentemente de 

intimação. Sendo o caso, proceda o(a) diligente gestor(a) judicial com o 

correto tarjeamento dos autos, assegurando-lhe a legal 

preferência/prioridade de tramitação e julgamento, tudo na forma 

disciplinada na CNGC/MT. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. Às Providências

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000858-34.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

HELENY DA SILVA CAVALCANTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSE CANDINI OAB - MT0008036A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

Vistos. Cuida-se de Ação de Aposentaria Rural por Idade ajuizada por 

HELENY DA SILVA CAVALCANTE em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL, ambos devidamente qualificados nos autos. 

Inicialmente, nos termos do art. 357 do Novo Código de passo a sanear o 

feito. Apresentação de contestação no ID 22465650. Devidamente 

intimada a parte autora apresentou impugnação à contestação, conforme 

ID 24089822. Partes legítimas e bem representadas. Pressupostos 

processuais de validade e existência da relação processual presentes. 

Com efeito, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto 

controvertido a presença dos requisitos legais do benefício previdenciário 

em tela. Desde já designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

1° de abril de 2020, às 14h40min. Intimem-se as partes para que, no prazo 

de 10 (dez) dias especifiquem as provas que pretendem produzir (se 

assim o quiserem), bem assim para que depositem o respectivo rol de 

testemunhas que deporão em juízo e que deverão comparecer 

independentemente de intimação. Sendo o caso, proceda o(a) diligente 

gestor(a) judicial com o correto tarjeamento dos autos, assegurando-lhe a 

legal preferência/prioridade de tramitação e julgamento, tudo na forma 

disciplinada na CNGC/MT. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. Às Providências Noxa Xavantina/MT, 27 de 

fevereiro de 2020. Ricardo Nicolino de Castro Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000186-60.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ BRAZ DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOEL DE TAL (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WANDE ALVES DINIZ OAB - MT0010927A-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DA COMARCA 

DE NOVA XAVANTINA Processo n.º: 1000186-60.2018.8.11.0012 

REQUERENTE: LUIZ BRAZ DE SOUZA REQUERIDO: JOEL DE TAL 

Processo n.º 1000186-60.201.811.0012 Vistos. Cuida-se de Ação de 

Reintegração de Posse ajuizada por LUIZ BRAZ DE SOUZA em face de 

NOEL CONCEIÇÃO BARBOSA, ambos devidamente qualificados nos 

autos. Segundo narra a peça inaugural, o requerente soube por vizinho 

qde que seu imóvel urbano havia sido invadido por um homem 

desconhecido, inclusive tendo este último colocado todos os pertences da 

parte autora para o lado de fora da residência. Realização audiência de 

justificação, este juízo indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da 

tutela. A parte requerida, devidamente citada apresentou contestação. A 

parte autora, por sua vez, apresentou réplica oportunamente. Os autos 

vieram-me conclusos para saneamento. É o breve relatório. Fundamento e 

decido. Inicialmente, à vista da alegação de preliminar de mérito pela parte 

requerida, passo a enfrentá-la. - Inépcia da petição inicial Sustenta a parte 

requerida que a petição inicial é inepta, porquanto não presentes os 

requisitos exigidos pelo art. 560 do CPC. A tese, porém, não deve 

prosperar. Isso porque, segundo o próprio CPC, a petição será inepta 

quando lhe faltar pedido ou causa de pedir, pedido for indeterminado, 
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ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico, da 

narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão ou contiver 

pedidos incompatíveis entre si (art. 300, § 1º do CPC). Assim, a ausência 

dos requisitos do art. 560 não levam à inépcia da inicial. Ademais, impende 

destacar que, como bem expressa do caput do art. 561 do CPC, as 

matérias ali constantes são objeto de prova e não requisitos da petição 

inicial. Com efeito, a posse, o esbulho e sua data etc. devem ser objeto de 

prova durante a fase de instrutória, não sendo necessário que a parte 

autora, quanto a eles, tenha prova pré-constituída. Assim, REJEITO a 

preliminar em tela. - Do mérito Ultrapassa a questão preliminar aventada, 

tenho que o processo se encontra em ordem. As partes são legítimas e 

estão bem representadas. Pressupostos de existência e validade do 

processo preenchidos. DECLARO o feito saneado, fixando como ponto 

controvertido a posse e a ocorrência de esbulho. Intimem-se as partes 

para que, no prazo de 10 (dez) dias indiquem as provas que pretendem 

produzir, declinando, desde já, as eventuais testemunhas que serão 

inquiridas em juízo. As provas requeridas devem ser justificadas, sob 

pena de seu indeferimento. Cumpridas as determinações, voltem-me os 

autos conclusos para designação de audiência de instrução. Cumpra-se 

Noxa Xavantina/MT, 13 de março de 2020. Ricardo Nicolino de Castro Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001043-72.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO SALES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON OLIVEIRA PRESTES OAB - MT0020354A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (REU)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 1001043-72.2019.8.11.0012. 

AUTOR(A): JOSE FRANCISCO SALES REU: INSS - AGÊNCIA LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Vistos. Trata-se de Ação para Concessão 

Aposentadoria Rural por Idade ajuizada por JOSÉ FRANCISCO SALES em 

face do INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL – INSS, 

alegando, para tanto, ter preenchidos os requisitos para a concessão do 

referido benefício previdenciário. Inicialmente, nos termos do art. 357 do 

Novo Código de passo a sanear o feito. Recebida a inicial, ocasião em que 

fora deferido os benefícios da gratuidade de justiça à parte autora e, no 

mesmo ato, indeferido o pedido de tutela antecipada (ID 24541599). 

Apresentação de contestação com juntada de documentos no ID 

25044045. Devidamente intimada a parte autora apresentou impugnação à 

contestação no ID 25311626. Sem arguição de preliminares. Partes 

legítimas e bem representadas. Pressupostos processuais de validade e 

existência da relação processual presentes. Com efeito, DECLARO O 

FEITO SANEADO, fixando como ponto controvertido a presença dos 

requisitos legais do benefício previdenciário em tela. Desde já designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 1° de abril de 2020, às 

14h20min. Intimem-se as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias 

especifiquem as provas que pretendem produzir (se assim o quiserem), 

bem assim para que depositem o respectivo rol de testemunhas que 

deporão em juízo e que deverão comparecer independentemente de 

intimação. Sendo o caso, proceda o(a) diligente gestor(a) judicial com o 

correto tarjeamento dos autos, assegurando-lhe a legal 

preferência/prioridade de tramitação e julgamento, tudo na forma 

disciplinada na CNGC/MT. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. Às Providências

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000965-78.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PEDRO FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO TSUTOMU YAMAMOTO JUNIOR OAB - MT0015215A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 1000965-78.2019.8.11.0012. 

AUTOR(A): ANTONIO PEDRO FERREIRA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Trata-se de Ação para Concessão 

Aposentadoria Rural por Idade ajuizada por ANTONIO PEDRO FERREIRA 

em face do INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL – INSS, 

alegando, para tanto, ter preenchidos os requisitos para a concessão do 

referido benefício previdenciário. Inicialmente, nos termos do art. 357 do 

Novo Código de passo a sanear o feito. Recebida a inicial em decisão de 

ID 24540116, ocasião em que fora deferido os benefícios da gratuidade de 

justiça à parte autora e, no mesmo ato, indeferido o pedido de tutela 

antecipada. Apresentação de contestação no ID 25216789. Devidamente 

intimada a parte autora apresentou impugnação à contestação no ID 

26013409. Partes legítimas e bem representadas. Pressupostos 

processuais de validade e existência da relação processual presentes. 

Com efeito, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto 

controvertido a presença dos requisitos legais do benefício previdenciário 

em tela. Desde já designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

1° de abril de 2020, às 15h20min. Intimem-se as partes para que, no prazo 

de 10 (dez) dias especifiquem as provas que pretendem produzir (se 

assim o quiserem), bem assim para que depositem o respectivo rol de 

testemunhas que deporão em juízo e que deverão comparecer 

independentemente de intimação. Sendo o caso, proceda o(a) diligente 

gestor(a) judicial com o correto tarjeamento dos autos, assegurando-lhe a 

legal preferência/prioridade de tramitação e julgamento, tudo na forma 

disciplinada na CNGC/MT. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. Às Providências

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000603-13.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

LUZENI DIAS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IANDRA SANTOS MORAIS OAB - MT0016051A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 1000603-13.2018.8.11.0012. 

AUTOR(A): LUZENI DIAS DA SILVA REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL DECISÃO Vistos. Trata-se de Ação para Concessão de 

Auxílio-Doença e/ou Aposentaria por Invalidez ajuizada por LUZENI DIAS 

DA SILVA, em face do INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL – 

INSS, alegando, para tanto, ter preenchidos os requisitos para a 

concessão do referido benefício previdenciário. Inicialmente, nos termos 

do art. 357 do Novo Código de passo a sanear o feito. Recebida a inicial 

em ID 16062965, ocasião em que fora deferido o benefício da Gratuidade 

de Justiça à parte autora, designada perícia médica e indeferida a 

antecipação de tutela. Laudo pericial apresentado em ID18230557. 

Manifestação da parte autora sob laudo pericial, ID 18505805. 

Devidamente citada, a autarquia previdenciária apresentou contestação, 

em ID 18752477. Impugnação à contestação, em ID 19332009. Na peça de 

defesa, a requerida alegou preliminar de prescrição das parcelas 

vencidas anteriormente ao quinquênio que precede ao ajuizamento da 

ação, nos termos do art. 103, parágrafo único, da Lei Federal n. 8.213/91. 

Com efeito, insta salientar que a prescrição aqui arguida é aquela que não 

atinge o fundo de direito, ou seja, o direito ao recebimento do benefício 

previdenciário em tela, mas sim as prestações não reclamadas dentro de 

certo lapso de tempo, que vão prescrevendo em face da demora do 

beneficiário em requerê-las, especialmente porque atinente à relação de 

trato sucessivo. Nesse passo, considerando que a prescrição tem seu 

início a partir do vencimento de cada parcela, antes de tudo, faz-se 

necessário fixar a data do início do benefício, para só então, verificar a 

ocorrência ou não da prescrição. Sendo assim, tenho por mim que a 

preliminar alegada deverá ser apreciada com maior segurança no 

momento da prolação da sentença. Partes legítimas e bem representadas. 

Partes legítimas e bem representadas. Pressupostos processuais de 

validade e existência da relação processual presentes. Com efeito, 

DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto controvertido a 

presença dos requisitos legais do benefício previdenciário em tela. Por fim, 

considerando que a parte autora necessita comprovar a sua condição de 
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rurícola, desde já, designo AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO 

para o dia 06 de maio de 2020, às 13h00min. Intimem-se as partes para 

que, no prazo de 10 (dez) dias depositem o respectivo rol de testemunhas 

que deporão em juízo e que deverão comparecer independentemente de 

intimação. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Às Providências Nova Xavantina, 02 de março de 2020. 

Ricardo Nicolino de Castro Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000797-13.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELTON CARLOS DE MEDEIROS FILHO OAB - MT0011658A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 1000797-13.2018.8.11.0012. 

AUTOR(A): JOSE FERREIRA DA SILVA REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL DECISÃO Vistos. Trata-se de Ação para Concessão 

Aposentadoria Rural por Idade ajuizada por JOSÉ FERREIRA DA SILVA em 

face do INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL – INSS, 

alegando, para tanto, ter preenchidos os requisitos para a concessão do 

referido benefício previdenciário. Inicialmente, nos termos do art. 357 do 

Novo Código de passo a sanear o feito. Recebida a inicial em decisão de 

ID 16583449, ocasião em que fora deferido os benefícios da gratuidade de 

justiça à parte autora. Apresentação de contestação no ID 18169983. 

Devidamente intimada a parte autora deixou de apresentar impugnação à 

contestação, conforme certificado. Na peça de defesa, a requerida alegou 

preliminar de prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao 

quinquênio que precede ao ajuizamento da ação, nos termos do art. 103, 

parágrafo único, da Lei Federal n. 8.213/91. Com efeito, insta salientar que 

a prescrição aqui arguida é aquela que não atinge o fundo de direito, ou 

seja, o direito ao recebimento do benefício previdenciário em tela, mas sim 

as prestações não reclamadas dentro de certo lapso de tempo, que vão 

prescrevendo em face da demora do beneficiário em requerê-las, 

especialmente porque atinente à relação de trato sucessivo. Nesse passo, 

considerando que a prescrição tem seu início a partir do vencimento de 

cada parcela, antes de tudo, faz-se necessário fixar a data do início do 

benefício, para só então, verificar a ocorrência ou não da prescrição. 

Sendo assim, tenho por mim que a preliminar alegada deverá ser 

apreciada com maior segurança no momento da prolação da sentença. 

Partes legítimas e bem representadas. Pressupostos processuais de 

validade e existência da relação processual presentes. Com efeito, 

DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto controvertido a 

presença dos requisitos legais do benefício previdenciário em tela. Desde 

já designo audiência de instrução e julgamento para o dia 1° de abril de 

2020, às 15h40min. Intimem-se as partes para que, no prazo de 10 (dez) 

dias especifiquem as provas que pretendem produzir (se assim o 

quiserem), bem assim para que depositem o respectivo rol de testemunhas 

que deporão em juízo e que deverão comparecer independentemente de 

intimação. Sendo o caso, proceda o(a) diligente gestor(a) judicial com o 

correto tarjeamento dos autos, assegurando-lhe a legal 

preferência/prioridade de tramitação e julgamento, tudo na forma 

disciplinada na CNGC/MT. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. Às Providências

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000659-46.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

DIVA BUENA DE JESUS SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELTON CARLOS DE MEDEIROS FILHO OAB - MT0011658A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 1000659-46.2018.8.11.0012. 

AUTOR(A): DIVA BUENA DE JESUS SILVA REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL DECISÃO Vistos. Trata-se de Ação para Concessão 

Aposentadoria Rural por Idade ajuizada por DIVA BUENA DE JESUS SILVA 

em face do INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL – INSS, 

alegando, para tanto, ter preenchidos os requisitos para a concessão do 

referido benefício previdenciário. Inicialmente, nos termos do art. 357 do 

Novo Código de passo a sanear o feito. Recebida a inicial em decisão de 

ID 16766885, ocasião em que fora deferido os benefícios da gratuidade de 

justiça à parte autora. Apresentação de contestação no ID 18169950. 

Devidamente intimada a parte autora deixou de apresentar impugnação à 

contestação, conforme certificado. Na peça de defesa, a requerida alegou 

preliminar de prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao 

quinquênio que precede ao ajuizamento da ação, nos termos do art. 103, 

parágrafo único, da Lei Federal n. 8.213/91. Com efeito, insta salientar que 

a prescrição aqui arguida é aquela que não atinge o fundo de direito, ou 

seja, o direito ao recebimento do benefício previdenciário em tela, mas sim 

as prestações não reclamadas dentro de certo lapso de tempo, que vão 

prescrevendo em face da demora do beneficiário em requerê-las, 

especialmente porque atinente à relação de trato sucessivo. Nesse passo, 

considerando que a prescrição tem seu início a partir do vencimento de 

cada parcela, antes de tudo, faz-se necessário fixar a data do início do 

benefício, para só então, verificar a ocorrência ou não da prescrição. 

Sendo assim, tenho por mim que a preliminar alegada deverá ser 

apreciada com maior segurança no momento da prolação da sentença. 

Partes legítimas e bem representadas. Pressupostos processuais de 

validade e existência da relação processual presentes. Com efeito, 

DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto controvertido a 

presença dos requisitos legais do benefício previdenciário em tela. Desde 

já designo audiência de instrução e julgamento para o dia 1° de abril de 

2020, às 16h00min. Intimem-se as partes para que, no prazo de 10 (dez) 

dias especifiquem as provas que pretendem produzir (se assim o 

quiserem), bem assim para que depositem o respectivo rol de testemunhas 

que deporão em juízo e que deverão comparecer independentemente de 

intimação. Sendo o caso, proceda o(a) diligente gestor(a) judicial com o 

correto tarjeamento dos autos, assegurando-lhe a legal 

preferência/prioridade de tramitação e julgamento, tudo na forma 

disciplinada na CNGC/MT. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. Às Providências

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000377-71.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

NOADIA SOARES DE SOUSA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA LARISSE ALVES ARAUJO OAB - MT0014130A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL E 

CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA Processo: 1000377-71.2019.8.11.0012 

Vistos etc... Se no prazo, o qual deverá ser certificado pelo(a) Sr(ª). 

Gestor(a) Judiciário(a), recebo os embargos para discussão, com fulcro 

no que dispõe o artigo 919 do CPC c/c artigo 1º da Lei de Execução Fiscal 

(Recurso Repetitivo REsp 1272827-STJ). DEFIRO o benefício da 

Gratuidade de Justiça. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo, uma vez 

que não houve a garantia do juízo, conforme exige a LEF. À parte 

embargada, para impugnar os embargos, em trinta dias. Intime-se e 

cumpra-se. Nova Xavantina, 13 de março de 2020. Ricardo Nicolino de 

Castro Juiz de Direito SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE NOVA XAVANTINA E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 34381305

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000768-60.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

PANELLI DELFO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA FERNANDES COELHO OAB - MT21348/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARTORIO PRIMEIRO OFICIO NOVA XAVANTINA (REU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DA COMARCA 

D E  N O V A  X A V A N T I N A  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o  n . º : 

1000768-60.2018.8.11.0012 REQUERENTE: PANELLI DELFO REQUERIDO: 

CARTORIO PRIMEIRO OFICIO NOVA XAVANTINA Vistos. Cuida-se de 

Ação de Cancelamento de Matrícula Imobiliária ajuizada por PANELLI 

DELFO em desfavor do CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOVA XAVANTINA, 

ambos devidamente qualificados nos autos. Requer a parte autora, em 

síntese, o cancelamento das matriculas 6.479 e 6.716 do CRI de Nova 

Xavantina visto que os imóveis possuiriam área total encravadas no 

perímetro da Fazenda Delanna de propriedade da empresa Agropastoril 

Delanna Ltda. A citação da parte requerida se perfectibilizou no ID. 

18776668. O titular do cartório, por sua vez, ofereceu contestação o ID. 

19231631, sustentado preliminarmente a ilegitimidade passiva e a ausência 

de litisconsórcio passivo necessário. Réplica apresentada no ID. 

20115470. Os autos vieram-me conclusos. É o breve relatório. 

Fundamento e decido. - PREJUDICIAIS DE MÉRITO 1) Da ilegitimidade 

passiva Inicialmente, imprescindível enfrentar as prejudiciais de mérito 

aventadas pela parte requerida, dentre as quais a de ilegitimidade passiva 

do Cartório. Com efeito, o Cartório não personalidade jurídica própria e, por 

consectário, não possui capacidade para figurar como parte no processo. 

A jurisprudência do E. TJMT é tranquila quanto ao tema, senão vejamos: 

APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - 

RECURSO DO AUTOR - ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE 

IMÓVEL - REGISTRO NÃO REALIZADO - RESPONSABILIDADE PESSOAL E 

INTRANSFERÍVEL DO TABELIÃO - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO CARTÓRIO 

- AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA E DE CAPACIDADE 

PROCESSUAL - APELAÇÃO DOS ASSISTENTES LITISCONSORCIAIS - 

PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE RECURSAL - ACOLHIMENTO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSOS NÃO PROVIDOS. O Cartório não tem personalidade 

jurídica própria nem capacidade processual, sendo parte ilegítima para 

figurar no polo passivo de Ação em que a parte pretende corrigir ou rever 

ato do Tabelião, cuja responsabilidade é pessoal e intransmissível. Julgado 

extinto o feito em razão da ilegitimidade da parte ré sem que o pedido de 

intervenção de terceiros fosse apreciado, estes não estão legitimados a 

recorrer da sentença, sobretudo para pleitear a majoração da verba 

honorária, uma vez que nem integraram a relação processual. (Ap 

139508/2016, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/12/2016, Publicado no DJE 12/12/2016) 

(TJ-MT - APL: 00010897920148110036 139508/2016, Relator: DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 07/12/2016, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/12/2016) Neste ínterim, há 

de ser reconhecida a preliminar em tela a fim de se declarar a ilegitimidade 

do cartório. 2) Do litisconsórcio passivo necessário Outrossim no que 

tange à preliminar de litisconsórcio passivo necessário, tenho que também 

assiste razão à parte requerida. E acrescente-se, o litisconsórcio, na 

espécie, não é só de natureza necessária, mas também unitária, o que 

inviabiliza o prosseguimento do processo no estado em que se encontra. 

Com efeito, sendo a causa de pedir e pedido afeto ao pedido de 

cancelamento de matrículas de imóveis, há de se concluir que a citação da 

parte a quem aproveita o imóvel é indispensável a fim de conferir eficácia 

à sentença. E mais, a unitariedade do litisconsórcio decorre da natureza 

da necessidade de que a sentença seja uniforme para todos, uma vez que 

o cancelamento das matrículas atingirá não só o próprio cartório, mas 

também a parte a quem aproveita a propriedade dos imóveis respectivos. 

Com isso, a preliminar de litisconsórcio também deve ser acolhida. Ante o 

exposto, forte em tais fundamentos de fato e de direito, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito, o que faço com arrimo no art. 485, IV 

e VI do Código de Processo Civil. CONDENO a parte autora ao pagamento 

de custas e honorários, estes últimos que fixo no importe de 10% (dez por 

cento) do valor atualizado da causa. Publique-se. Intime-se. Transitado em 

julgado, arquivem-se os autos. Noxa Xavantina/MT, 13 de março de 2020. 

Ricardo Nicolino de Castro Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64202 Nr: 2946-72.2013.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINETE MEIRELES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ANAILTON DE JESUS OLIVEIRA, 

ALANDIR DOS SANTOS OLIVEIRA, TIAGO SANTOS OLIVEIRA, LUAN 

SANTOS DE OLIVEIRA, TALIA SANTOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA VAZ DA SILVA - 

OAB:13391/MT, ROBSON OLIVEIRA PRESTES - OAB:20.354/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do procurador da parte autora para que em 05 (cinco) dias 

comprove nos autos o pagamento da primeira parcela das custas iniciais, 

sob pena das cominações legais.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010302-74.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

VALDERI VIEIRA DA CONCEICAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA OAB - RJ100945-O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO SCOPEL OAB - RS40004-O (ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os 

autos nos seguintes termos: Observa-se do depósito constante do Id. 

31132774, que a empresa reclamada cumpriu espontaneamente com sua 

obrigação, motivo pelo qual encaminho o feito ao setor de cumprimento 

para que intime a parte autora, na pessoa de seu advogado, a manifestar, 

no prazo de 5 (cinco) dias, e requerer o que lhe for de direito. O referido é 

verdade e dou fé. Nova Xavantina / MT, 13 de março de 2020. Ronaldo 

Gonçalves da Silva Gestor Judiciário

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001382-31.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON AUGUSTTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA ALVES MOREIRA OAB - MT0020655A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L P C FERREIRA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

2 OFICIO EXTRAJUDICIAL DE NOVA XAVANTINA, TABELIONATO, 

REGISTRO CIVIL, PESSOA JURIDICA E PROTESTOS. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 

1001382-31.2019.8.11.0012. REQUERENTE: JEFFERSON AUGUSTTO DA 

SILVA REQUERIDO: 2 OFICIO EXTRAJUDICIAL DE NOVA XAVANTINA, 

TABELIONATO, REGISTRO CIVIL, PESSOA JURIDICA E PROTESTOS., L P C 

FERREIRA & CIA LTDA - ME Vistos. Com o fim de franquear o contraditório 

postergo a análise da tutela de urgência para após a apresentação de 

eventual contestação. Designe-se data para realização de audiência de 

conciliação. Cite-se e intime-se o (a) reclamado(a), bem como intime-se 

o(a) reclamante. Advirto que, o não comparecimento do(a) reclamante na 

audiência designada, implicará na extinção do processo e, para parte 

reclamada, em revelia (artigo 51, I, e 20 da Lei n. 9.099/95). Não havendo 

acordo, deverá a parte reclamada contestar, no prazo legal, e a parte 

autora, querendo, impugnar a contestação pelo mesmo prazo (Súmula 

n.12TR/TJ). Deverão as partes manifestarem se pretendem produzir 

provas orais em audiência de instrução, inclusive, arrolando desde já 

testemunhas. Não havendo qualquer manifestação o feito comportará o 
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julgamento antecipado. Intimem-se. Cumpra-se expedindo o necessário. 

Nova Xavantina/MT, 12 de março de 2020. Carlos Eduardo de Moraes e 

Silva Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000153-02.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA PEREIRA LEMES (REQUERENTE)

RAUL CHARLES ANDRADE OLIVEIRA (REQUERENTE)

PAULO RENAN RODRIGUES WELMER (REQUERENTE)

PAULO HENRIQUE MORAES FERREIRA (REQUERENTE)

MIRELLA GOMES CARVALHO (REQUERENTE)

MILENE DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

GABRIEL CHERRY MARTINS PEREIRA (REQUERENTE)

MATHEUS LOPES DE MORAIS (REQUERENTE)

LUIZ FERNANDO RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

KALYTA ALMEIDA SALES (REQUERENTE)

FRANCISCO HELDER PINHEIRO NETO (REQUERENTE)

ESTELA RAYANE MORAES ALVES (REQUERENTE)

ELISMAR SILVA QUEIROZ (REQUERENTE)

WERIK ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

ALEXANDRE HENRIQUE DRESCH FANO (REQUERENTE)

VOLMIR BOROTTO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO JORGE TOYAMA MORAES OAB - MT27186/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Rubens Jean Ramos da Silva (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 

1000153-02.2020.8.11.0012. REQUERENTE: ALEXANDRE HENRIQUE 

DRESCH FANO, ELISMAR SILVA QUEIROZ, ESTELA RAYANE MORAES 

ALVES, FRANCISCO HELDER PINHEIRO NETO, KALYTA ALMEIDA SALES, 

LUIZ FERNANDO RIBEIRO DA SILVA, MATHEUS LOPES DE MORAIS, 

MILENE DA SILVA PEREIRA, MIRELLA GOMES CARVALHO, PAULO 

HENRIQUE MORAES FERREIRA, PAULO RENAN RODRIGUES WELMER, 

RAUL CHARLES ANDRADE OLIVEIRA, RENATA PEREIRA LEMES, VOLMIR 

BOROTTO JUNIOR, WERIK ANTONIO DA SILVA, GABRIEL CHERRY 

MARTINS PEREIRA REQUERIDO: RUBENS JEAN RAMOS DA SILVA Vistos. 

Com o fim de franquear o contraditório postergo a análise da tutela de 

urgência para após a apresentação de eventual contestação. Designe-se 

data para realização de audiência de conciliação. Cite-se e intime-se o (a) 

reclamado(a), bem como intime-se o(a) reclamante. Advirto que, o não 

comparecimento do(a) reclamante na audiência designada, implicará na 

extinção do processo e, para parte reclamada, em revelia (artigo 51, I, e 

20 da Lei n. 9.099/95). Não havendo acordo, deverá a parte reclamada 

contestar, no prazo legal, e a parte autora, querendo, impugnar a 

contestação pelo mesmo prazo (Súmula n.12TR/TJ). Deverão as partes 

manifestarem se pretendem produzir provas orais em audiência de 

instrução, inclusive, arrolando desde já testemunhas. Não havendo 

qualquer manifestação o feito comportará o julgamento antecipado. 

Intimem-se. Cumpra-se expedindo o necessário. Nova Xavantina/MT, 11 de 

março de 2020. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000897-31.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE NICOLAS ANDRAOS JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON OLIVEIRA PRESTES OAB - MT0020354A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LISIARA DA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 

1000897-31.2019.8.11.0012. REQUERENTE: JORGE NICOLAS ANDRAOS 

JUNIOR REQUERIDO: LISIARA DA COSTA Vistos. Com o fim de franquear 

o contraditório postergo a análise da tutela de urgência para após a 

apresentação de eventual contestação. Designe-se nova data para 

realização de audiência de conciliação. Cite-se e intime-se o (a) 

reclamado(a), bem como intime-se o(a) reclamante. Advirto que, o não 

comparecimento do(a) reclamante na audiência designada, implicará na 

extinção do processo e, para parte reclamada, em revelia (artigo 51, I, e 

20 da Lei n. 9.099/95). Não havendo acordo, deverá a parte reclamada 

contestar, no prazo legal, e a parte autora, querendo, impugnar a 

contestação pelo mesmo prazo (Súmula n.12TR/TJ). Deverão as partes 

manifestarem se pretendem produzir provas orais em audiência de 

instrução, inclusive, arrolando desde já testemunhas. Não havendo 

qualquer manifestação o feito comportará o julgamento antecipado. 

Intimem-se. Cumpra-se expedindo o necessário. Nova Xavantina/MT, 10 de 

março de 2020. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000134-98.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ADJANIRA LUIZA GONCALVES BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL AMORIM MARTINS DE SA OAB - GO19962 (ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os 

autos nos seguintes termos: Tendo em vista o trânsito em julgado da 

sentença, encaminho intimação ao autor para, no prazo de 10 (dez) dias, 

requerer o que lhe for de direito. Ficando ciente que extrapolado o prazo 

sem manifestação os autos serão arquivados por inércia da parte. O 

referido é verdade e dou fé. Nova Xavantina / MT, 13 de março de 2020. 

Ronaldo Gonçalves da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000751-87.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

CELSON JESUS GONCALVES FALEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSON JESUS GONCALVES FALEIRO OAB - MT0005048A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os 

autos nos seguintes termos: Tendo em vista o trânsito em julgado da 

sentença, encaminho intimação ao autor para, no prazo de 10 (dez) dias, 

requerer o que lhe for de direito. Ficando ciente que extrapolado o prazo 

sem manifestação os autos serão arquivados por inércia da parte. O 

referido é verdade e dou fé. Nova Xavantina / MT, 13 de março de 2020. 

Ronaldo Gonçalves da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000751-87.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

CELSON JESUS GONCALVES FALEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSON JESUS GONCALVES FALEIRO OAB - MT0005048A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os 

autos nos seguintes termos: Em cumprimento ao despacho do MM. Juiz, 

designo nova a audiência conciliatória para o dia 31 de março de 2020, às 

09h40min – horário oficial de Mato Grosso. Cite-se o ente promovido e 

intimem-se as partes, nas pessoas de seus respectivos advogados, os 

quais deverão comunicar seus clientes para comparecimento em 

audiência. Ficando a parte autora advertida que o seu não 

comparecimento acarretará na extinção do feito e condenação no 

pagamento das custas processuais. O não comparecimento do reclamado 

acarretará na decretação de sua revelia. O referido é verdade e dou fé. 

Nova Xavantina / MT, 13 de março de 2020. Ronaldo Gonçalves da Silva 

Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 8010059-96.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

JANDIR JOAO KLOCZYNSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDE ALVES DINIZ OAB - MT0010927A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

8010059-96.2017.8.11.0012. REQUERENTE: JANDIR JOAO KLOCZYNSKI 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. Relatório dispensado pelo art. 38, da Lei 9.099/95. 

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais que Jandir 

João Kloczynski promove em desfavor de Energisa Mato 

Grosso-Distribuidora de Energia S/A. À ID 21130232 a parte executada 

juntou comprovante de pagamento da condenação à parte exequente. À ID 

22139758, costa o alvará eletrônico de levantamento do valor a parte 

exequente. É a suma do essencial. Decido. Considerando a quitação do 

débito, JULGO EXTINTA a ação em trâmite, com funda-mento no art. 924, 

inc. II, do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas 

nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Certificado o transito em julgado, 

arquive-se com as baixas de estilo e anotações de praxe. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. NOVA XAVANTINA, 29 de agosto de 

2019. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000084-38.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

KARITA PRYSCILA MOREIRA DO VALE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA ALVES MOREIRA OAB - MT0020655A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WMB COMERCIO ELETRONICO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

1000084-38.2018.8.11.0012. REQUERENTE: KARITA PRYSCILA MOREIRA 

DO VALE REQUERIDO: WMB COMERCIO ELETRONICO LTDA Vistos, etc. 

Relatório dispensado pelo art. 38, da Lei 9.099/95. Trata-se de ação de 

indenização por danos materiais e morais que Karita Priscila Moreira do 

Vale promove em desfavor de Walmart. À ID 19419391 a parte executada 

juntou comprovante de pagamento da condenação à parte exequente. À ID 

22139783, costa o alvará eletrônico de levantamento do valor a parte 

exequente. É a suma do essencial. Decido. Considerando a quitação do 

débito, JULGO EXTINTA a ação em trâmite, com funda-mento no art. 924, 

inc. II, do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas 

nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Certificado o transito em julgado, 

arquive-se com as baixas de estilo e anotações de praxe. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. NOVA XAVANTINA, 29 de agosto de 

2019. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000880-92.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO PEREIRA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO PEREIRA LOPES OAB - MT27432/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

GABRIELA CARR OAB - SP281551 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

1000880-92.2019.8.11.0012. REQUERENTE: GUSTAVO PEREIRA LOPES 

REQUERIDO: BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS 

LTDA. Vistos, Após a sentença condenatória, sobreveio notícia de que a 

parte executada efetuou o deposito do valor da dívida na conta judicial, 

postulando o executado a extinção do feito pelo pagamento (ID 28975640). 

O exequente requereu o levantamento do valor depositado nos autos 

(29002614). É o relatório. Fundamento e decido. Satisfeito o crédito objeto 

da lide, JULGO EXTINTA a execução, fazendo-o com funda-mento no 

artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará de 

levantamento do valor vinculado nos autos em favor do exequente. Sem 

honorários nesta fase de cumprimento. Certificado o trânsito em julgado e 

levantado o valor vinculado ao feito em favor do credor, arquive-se com 

as baixas de estilo e anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Nova Xavantina /MT, 28 de fevereiro de 2020. 

Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010110-10.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN MARTINS DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

8010110-10.2017.8.11.0012. EXEQUENTE: IVAN MARTINS DA SILVA 

EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. Relatório dispensado pelo art. 38, da Lei 9.099/95. 

Trata-se de ação de reclamação c/c indenização por danos morais que 

Ivan Martins da Silva promove em desfavor de Energisa Mato 

Grosso-Distribuidora de energia S/A. À ID 21045185 a parte executada 

juntou comprovante de pagamento da condenação à parte exequente. À ID 

22142625, costa o alvará eletrônico de levantamento do valor a parte 

exequente. É a suma do essencial. Decido. Considerando a quitação do 

débito, JULGO EXTINTA a ação em trâmite, com funda-mento no art. 924, 

inc. II, do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas 

nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Certificado o transito em julgado, 

arquive-se com as baixas de estilo e anotações de praxe. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. NOVA XAVANTINA, 29 de agosto de 

2019. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010206-93.2015.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

SILDOMAR DO NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA ALVES MOREIRA OAB - MT0020655A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

8010206-93.2015.8.11.0012. EXEQUENTE: SILDOMAR DO NASCIMENTO 

EXECUTADO: SEGURADORA LIDER Vistos, etc. Relatório dispensado pelo 

art. 38, da Lei 9.099/95. Trata-se de ação de cobrança de seguro 

obrigatório - DPVAT que Sildomar do Nascimento promove em desfavor de 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguros DPVAT S/A. À ID 19904734 

a parte executada juntou comprovante de pagamento da condenação à 

parte exequente. À ID 22142999, consta o alvará eletrônico de 

levantamento do valor a parte exequente. É a suma do essencial. Decido. 

Considerando a quitação do débito, JULGO EXTINTA a ação em trâmite, 

com funda-mento no art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil, aplicado 

subsidiariamente. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, 

face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. 

Certificado o transito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo e 
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anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

NOVA XAVANTINA, 29 de agosto de 2019. Carlos Eduardo de Moraes e 

Silva Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010209-14.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LAZARA FERREIRA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

MICHELE FREITAS PEREIRA OAB - MT20030/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

8010209-14.2016.8.11.0012. EXEQUENTE: MARIA LAZARA FERREIRA 

SILVA EXECUTADO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. Relatório 

dispensado pelo art. 38, da Lei 9.099/95. Trata-se de ação de reclamação 

c/c indenização por danos morais que Maria Lazara Ferreira Silva 

promove em desfavor de Banco Brasil S.A. À ID 20949620 a parte 

executada juntou comprovante de pagamento da condenação à parte 

exequente. À ID 22143012, consta o alvará eletrônico de levantamento do 

valor a parte exequente. É a suma do essencial. Decido. Considerando a 

quitação do débito, JULGO EXTINTA a ação em trâmite, com funda-mento 

no art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente. 

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Certificado o transito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo e anotações de praxe. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. NOVA XAVANTINA, 29 de 

agosto de 2019. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010382-38.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO SENA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDE ALVES DINIZ OAB - MT0010927A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL OAB - MT0017211S-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

8010382-38.2016.8.11.0012. REQUERENTE: RODRIGO SENA MARQUES 

REQUERIDO: LOJAS RENNER S.A. Vistos, etc. Relatório dispensado pelo 

art. 38, da Lei 9.099/95. Trata-se de ação de cancelamento de crédito e 

indenização por danos morais que Rodrigo Sena Marques promove em 

desfavor de Lojas Renner S.A. À ID 21072860 a parte executada juntou 

comprovante de pagamento da condenação à parte exequente. À ID 

22143967, consta o alvará eletrônico de levantamento do valor a parte 

exequente. É a suma do essencial. Decido. Considerando a quitação do 

débito, JULGO EXTINTA a ação em trâmite, com funda-mento no art. 924, 

inc. II, do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas 

nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Certificado o transito em julgado, 

arquive-se com as baixas de estilo e anotações de praxe. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. NOVA XAVANTINA, 29 de agosto de 

2019. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010362-52.2013.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON CARVALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VILELA GIOMETTI OAB - MT0010911A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ SANTOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

8010362-52.2013.8.11.0012. EXEQUENTE: ELTON CARVALHO 

EXECUTADO: ANDRE LUIZ SANTOS Vistos. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. Fundamento. Decido. Nos termos 

do artigo 53, § 4º, da Lei 9099/95: “§ 4º Não encontrado o devedor ou 

inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, 

devolvendo-se os documentos ao autor". Isto posto, ante a ausência de 

indicação pela parte credora de bens penhoráveis do devedor, extingo o 

processo, com fulcro no art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95. Sem custas e 

sem honorários de advogado, a teor do disposto no art. 55 da Lei nº 

9099/95. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquive-se. NOVA 

XAVANTINA, 29 de agosto de 2019. CARLOS EDUARDO DE MORAES E 

SILVA Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000459-39.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ANTONIO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDE ALVES DINIZ OAB - MT0010927A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

1000459-39.2018.8.11.0012. REQUERENTE: FRANCISCO ANTONIO DE 

LIMA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. Relatório 

dispensado pelo art. 38, da Lei 9.099/95. Trata-se de ação declaratória de 

inexistência de negócio jurídico que Francisco Antonio de Lima promove 

em desfavor de Banco do Brasil S/A. À ID 21816534 a parte executada 

juntou comprovante de pagamento da condenação à parte exequente. À ID 

22144555, consta o alvará eletrônico de levantamento do valor a parte 

exequente. É a suma do essencial. Decido. Considerando a quitação do 

débito, JULGO EXTINTA a ação em trâmite, com funda-mento no art. 924, 

inc. II, do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas 

nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Certificado o transito em julgado, 

arquive-se com as baixas de estilo e anotações de praxe. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. NOVA XAVANTINA, 29 de agosto de 

2019. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010228-20.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

LOCATELLI MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIOLINO VILELLA DE CARVALHO SOBRINHO OAB - MT0020451A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WENDER MARTINS SANTANA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

8010228-20.2016.8.11.0012. REQUERENTE: LOCATELLI MATERIAIS PARA 

CONSTRUCOES LTDA - EPP REQUERIDO: WENDER MARTINS SANTANA 

Vistos. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 

Fundamento. Decido. Trata-se de ação em que a parte autora/credora, em 

que pese devidamente intimada para indicar endereço atualizado da parte 

requerida/executada, em 06/04/2019, permaneceu inerte, conforme 

certidão de id. 22113961, estando o feito paralisado até a presente data. 

Diante disso, atento aos princípios orientadores do processo nos Juizados 

Especiais consagrados no artigo 2º da Lei 9.099/1995, sobretudo a 

economia processual e a celeridade, tenho que não resta alternativa que 

não seja a extinção do processo sem resolução do mérito. Isto porque, 

extingue-se o processo sem resolução do mérito quando, por não 

promover os atos de diligência que lhe competir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias. Neste caso, ressalte-se que a Lei dos 

Juizados Especiais prevê a desnecessidade de prévia intimação pessoal 

das partes para extinção do processo, à exegese do § 1º do art. 51 da Lei 

9.099/1995. Ante o exposto, nos termos da fundamentação supra e, por 

tudo o mais que dos autos consta, julgo extinto o processo sem resolver o 
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mérito, nos termos do art. 485, inc. III, do Código de Processo Civil. Sem 

custas nos termos do art. 54, da Lei 9099/1995. Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. NOVA 

XAVANTINA, 29 de agosto de 2019. CARLOS EDUARDO DE MORAES E 

SILVA Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010552-10.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

LOCATELLI MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIOLINO VILELLA DE CARVALHO SOBRINHO OAB - MT0020451A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR ALVES NOVAES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

8010552-10.2016.8.11.0012. EXEQUENTE: LOCATELLI MATERIAIS PARA 

CONSTRUCOES LTDA - EPP EXECUTADO: GILMAR ALVES NOVAES 

Vistos. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 

Fundamento. Decido. Trata-se de ação em que a parte autora/credora, em 

que pese devidamente intimada para manifestar no feito, em 03/07/2019, 

permaneceu inerte, conforme certidão de id. 22011977, estando o feito 

paralisado até a presente data. Diante disso, atento aos princípios 

orientadores do processo nos Juizados Especiais consagrados no artigo 

2º da Lei 9.099/1995, sobretudo a economia processual e a celeridade, 

tenho que não resta alternativa que não seja a extinção do processo sem 

resolução do mérito. Isto porque, extingue-se o processo sem resolução 

do mérito quando, por não promover os atos de diligência que lhe competir, 

o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. Neste caso, 

ressalte-se que a Lei dos Juizados Especiais prevê a desnecessidade de 

prévia intimação pessoal das partes para extinção do processo, à 

exegese do § 1º do art. 51 da Lei 9.099/1995. Ante o exposto, nos termos 

da fundamentação supra e, por tudo o mais que dos autos consta, julgo 

extinto o processo sem resolver o mérito, nos termos do art. 485, inc. III, 

do Código de Processo Civil. Sem custas nos termos do art. 54, da Lei 

9099/1995. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as 

cautelas de estilo. NOVA XAVANTINA, 29 de agosto de 2019. CARLOS 

EDUARDO DE MORAES E SILVA Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000354-28.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GALDINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

1000354-28.2019.8.11.0012. REQUERENTE: JOAO GALDINO DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Fundamento. Decido. Conforme id. 

21103766, a parte requerente deixou de comparecer, nem justificou a sua 

ausência na audiência de conciliação, apesar de devidamente intimada. 

Como consabido, é obrigação da parte requerente comparecer à audiência 

de conciliação ou de instrução e julgamento, sob pena de extinção do feito 

e posterior arquivamento, com a sua condenação nas custas 

processuais, a teor do disposto no art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, bem 

como em face do Enunciado 20 do FONAJE. Ante o exposto, nos termos 

da fundamentação supra e, por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

EXTINTO, sem resolução do mérito, a teor do disposto no art. 51, inciso I, 

da Lei nº. 9.099/95. Sem custas nos termos do art. 54, da Lei 9099/1995. 

Após o trânsito em julgado, ao arquivo, com as cautelas de praxe e baixas 

de estilo. P.I.C. NOVA XAVANTINA, 29 de agosto de 2019. Carlos Eduardo 

de Moraes e Silva Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010013-10.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

WANDE ALVES DINIZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDE ALVES DINIZ OAB - MT0010927A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLEISON PERES ALVES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

8010013-10.2017.8.11.0012. EXEQUENTE: WANDE ALVES DINIZ 

EXECUTADO: GLEISON PERES ALVES Vistos. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. Fundamento. Decido. Trata-se de 

ação em que a parte autora/credora, em que pese devidamente intimada 

para manifestar no feito indicar endereço atualizado da parte 

requerida/executada, em 04/07/2019, permaneceu inerte, conforme 

certidão de id. 22011271, estando o feito paralisado até a presente data. 

Diante disso, atento aos princípios orientadores do processo nos Juizados 

Especiais consagrados no artigo 2º da Lei 9.099/1995, sobretudo a 

economia processual e a celeridade, tenho que não resta alternativa que 

não seja a extinção do processo sem resolução do mérito. Isto porque, 

extingue-se o processo sem resolução do mérito quando, por não 

promover os atos de diligência que lhe competir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias. Neste caso, ressalte-se que a Lei dos 

Juizados Especiais prevê a desnecessidade de prévia intimação pessoal 

das partes para extinção do processo, à exegese do § 1º do art. 51 da Lei 

9.099/1995. Ante o exposto, nos termos da fundamentação supra e, por 

tudo o mais que dos autos consta, julgo extinto o processo sem resolver o 

mérito, nos termos do art. 485, inc. III, do Código de Processo Civil. Sem 

custas nos termos do art. 54, da Lei 9099/1995. Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. NOVA 

XAVANTINA, 29 de agosto de 2019. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010331-27.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

CAPRICHO MOVEIS LTDA - ME (EXEQUENTE)

HUMBERTO PEREIRA FREITAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME MINOZZO OAB - MT0017590A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO DE MENEZES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

8010331-27.2016.8.11.0012. EXEQUENTE: HUMBERTO PEREIRA FREITAS, 

CAPRICHO MOVEIS LTDA - ME EXECUTADO: JOSE ANTONIO DE MENEZES 

Vistos. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 

Fundamento. Decido. Trata-se de ação em que a parte autora/credora, em 

que pese devidamente intimada para manifestar no feito indicar endereço 

atualizado da parte requerida/executada, em 09/04/2019, permaneceu 

inerte, conforme certidão de id. 22258981, estando o feito paralisado até a 

presente data. Diante disso, atento aos princípios orientadores do 

processo nos Juizados Especiais consagrados no artigo 2º da Lei 

9.099/1995, sobretudo a economia processual e a celeridade, tenho que 

não resta alternativa que não seja a extinção do processo sem resolução 

do mérito. Isto porque, extingue-se o processo sem resolução do mérito 

quando, por não promover os atos de diligência que lhe competir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. Neste caso, ressalte-se 

que a Lei dos Juizados Especiais prevê a desnecessidade de prévia 

intimação pessoal das partes para extinção do processo, à exegese do § 

1º do art. 51 da Lei 9.099/1995. Ante o exposto, nos termos da 

fundamentação supra e, por tudo o mais que dos autos consta, julgo 

extinto o processo sem resolver o mérito, nos termos do art. 485, inc. III, 

do Código de Processo Civil. Sem custas nos termos do art. 54, da Lei 

9099/1995. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as 

cautelas de estilo. NOVA XAVANTINA, 29 de agosto de 2019. CARLOS 

EDUARDO DE MORAES E SILVA Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010345-45.2015.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI MARCELO DURANTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA OAB - MT17078-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069616/3/2020 Página 482 de 799



MARILENE MACHADO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

8010345-45.2015.8.11.0012. EXEQUENTE: SIDNEI MARCELO DURANTE 

EXECUTADO: MARILENE MACHADO Vistos. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. Fundamento. Decido. Trata-se de 

ação em que a parte autora/credora, em que pese devidamente intimada 

para manifestar no feito indicar endereço atualizado da parte 

requerida/executada, em 05/04/2019, permaneceu inerte, conforme 

certidão de id. 21880063, estando o feito paralisado até a presente data. 

Diante disso, atento aos princípios orientadores do processo nos Juizados 

Especiais consagrados no artigo 2º da Lei 9.099/1995, sobretudo a 

economia processual e a celeridade, tenho que não resta alternativa que 

não seja a extinção do processo sem resolução do mérito. Isto porque, 

extingue-se o processo sem resolução do mérito quando, por não 

promover os atos de diligência que lhe competir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias. Neste caso, ressalte-se que a Lei dos 

Juizados Especiais prevê a desnecessidade de prévia intimação pessoal 

das partes para extinção do processo, à exegese do § 1º do art. 51 da Lei 

9.099/1995. Ante o exposto, nos termos da fundamentação supra e, por 

tudo o mais que dos autos consta, julgo extinto o processo sem resolver o 

mérito, nos termos do art. 485, inc. III, do Código de Processo Civil. Sem 

custas nos termos do art. 54, da Lei 9099/1995. Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. NOVA 

XAVANTINA, 29 de agosto de 2019. CARLOS EDUARDO DE MORAES E 

SILVA Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010007-03.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA CAMERA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIOLINO VILELLA DE CARVALHO SOBRINHO OAB - MT0020451A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUPER RODRIGUES LOPES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

8010007-03.2017.8.11.0012. EXEQUENTE: ROSANA CAMERA - ME 

EXECUTADO: EUPER RODRIGUES LOPES Vistos. Dispensado o relatório, 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. Fundamento. Decido. Trata-se 

de ação em que a parte autora/credora, em que pese devidamente 

intimada para manifestar no feito, em 17/05/2019, permaneceu inerte, 

conforme certidão de id. 21841361, estando o feito paralisado até a 

presente data. Diante disso, atento aos princípios orientadores do 

processo nos Juizados Especiais consagrados no artigo 2º da Lei 

9.099/1995, sobretudo a economia processual e a celeridade, tenho que 

não resta alternativa que não seja a extinção do processo sem resolução 

do mérito. Isto porque, extingue-se o processo sem resolução do mérito 

quando, por não promover os atos de diligência que lhe competir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. Neste caso, ressalte-se 

que a Lei dos Juizados Especiais prevê a desnecessidade de prévia 

intimação pessoal das partes para extinção do processo, à exegese do § 

1º do art. 51 da Lei 9.099/1995. Ante o exposto, nos termos da 

fundamentação supra e, por tudo o mais que dos autos consta, julgo 

extinto o processo sem resolver o mérito, nos termos do art. 485, inc. III, 

do Código de Processo Civil. Sem custas nos termos do art. 54, da Lei 

9099/1995. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as 

cautelas de estilo. NOVA XAVANTINA, 29 de agosto de 2019. CARLOS 

EDUARDO DE MORAES E SILVA Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010020-02.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

JANDIR ANTONIO LOCATELLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIOLINO VILELLA DE CARVALHO SOBRINHO OAB - MT0020451A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTHER OLIVEIRA GARCIA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

8010020-02.2017.8.11.0012. EXEQUENTE: JANDIR ANTONIO LOCATELLI 

EXECUTADO: ESTHER OLIVEIRA GARCIA Vistos. Dispensado o relatório, 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. Fundamento. Decido. Trata-se 

de ação em que a parte autora/credora, em que pese devidamente 

intimada para manifestar no feito, em 17/05/2019, permaneceu inerte, 

conforme certidão de id. 21783984, estando o feito paralisado até a 

presente data. Diante disso, atento aos princípios orientadores do 

processo nos Juizados Especiais consagrados no artigo 2º da Lei 

9.099/1995, sobretudo a economia processual e a celeridade, tenho que 

não resta alternativa que não seja a extinção do processo sem resolução 

do mérito. Isto porque, extingue-se o processo sem resolução do mérito 

quando, por não promover os atos de diligência que lhe competir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. Neste caso, ressalte-se 

que a Lei dos Juizados Especiais prevê a desnecessidade de prévia 

intimação pessoal das partes para extinção do processo, à exegese do § 

1º do art. 51 da Lei 9.099/1995. Ante o exposto, nos termos da 

fundamentação supra e, por tudo o mais que dos autos consta, julgo 

extinto o processo sem resolver o mérito, nos termos do art. 485, inc. III, 

do Código de Processo Civil. Sem custas nos termos do art. 54, da Lei 

9099/1995. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as 

cautelas de estilo. NOVA XAVANTINA, 29 de agosto de 2019. CARLOS 

EDUARDO DE MORAES E SILVA Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010151-50.2012.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO VILELA GIOMETTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VILELA GIOMETTI OAB - MT0010911A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO HENRIQUE (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

8010151-50.2012.8.11.0012. EXEQUENTE: ADRIANO VILELA GIOMETTI 

EXECUTADO: CARLOS ROBERTO HENRIQUE Vistos. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. Fundamento. Decido. 

Trata-se de ação em que a parte autora/credora, em que pese 

devidamente intimada para manifestar no feito, em 28/11/2017, 

permaneceu inerte, conforme certidão de id. 21738829, estando o feito 

paralisado até a presente data. Diante disso, atento aos princípios 

orientadores do processo nos Juizados Especiais consagrados no artigo 

2º da Lei 9.099/1995, sobretudo a economia processual e a celeridade, 

tenho que não resta alternativa que não seja a extinção do processo sem 

resolução do mérito. Isto porque, extingue-se o processo sem resolução 

do mérito quando, por não promover os atos de diligência que lhe competir, 

o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. Neste caso, 

ressalte-se que a Lei dos Juizados Especiais prevê a desnecessidade de 

prévia intimação pessoal das partes para extinção do processo, à 

exegese do § 1º do art. 51 da Lei 9.099/1995. Ante o exposto, nos termos 

da fundamentação supra e, por tudo o mais que dos autos consta, julgo 

extinto o processo sem resolver o mérito, nos termos do art. 485, inc. III, 

do Código de Processo Civil. Sem custas nos termos do art. 54, da Lei 

9099/1995. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as 

cautelas de estilo. NOVA XAVANTINA, 29 de agosto de 2019. CARLOS 

EDUARDO DE MORAES E SILVA Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000251-89.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO GALLEGO DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARIN OAB - SP264984 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO EDUARDO MELRO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEBORA CRISTINA ALTHEMAN OAB - SP168135 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

1000251-89.2017.8.11.0012. AUTOR(A): CLAUDIO GALLEGO DIAS RÉU: 

FABIO EDUARDO MELRO Vistos. Dispensado o relatório, nos termos do 

artigo 38 da Lei 9.099/1995. Fundamento. Decido. Trata-se de ação de 
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execução em que a parte credora informou a inexistência de interesse 

quanto ao prosseguimento do feito, conforme noticiado em id. 21613606, 

devendo, pois, ser o feito extinto, mormente pela desnecessidade de 

consentimento da parte contrária (Enunciado nº 90 do FONAJE). Ante o 

exposto, nos termos da fundamentação supra e, por tudo o mais que dos 

autos consta, julgo extinto o processo sem resolver o mérito, nos termos 

do art. 485, inc. VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas nos termos 

do art. 54, da Lei 9099/1995. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos com as cautelas de estilo. NOVA XAVANTINA, 29 de agosto de 

2019. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010782-23.2014.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA VAZ DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON OLIVEIRA PRESTES OAB - MT0020354A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUBENS JOSE BEDIN (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

8010782-23.2014.8.11.0012. EXEQUENTE: JOAO BATISTA VAZ DA SILVA 

EXECUTADO: RUBENS JOSE BEDIN Vistos. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. Fundamento. Decido. Trata-se de 

ação em que a parte autora/credora, em que pese devidamente intimada 

para manifestar no feito, em 10/05/2019, permaneceu inerte, conforme 

certidão de id. 22013846, estando o feito paralisado até a presente data. 

Diante disso, atento aos princípios orientadores do processo nos Juizados 

Especiais consagrados no artigo 2º da Lei 9.099/1995, sobretudo a 

economia processual e a celeridade, tenho que não resta alternativa que 

não seja a extinção do processo sem resolução do mérito. Isto porque, 

extingue-se o processo sem resolução do mérito quando, por não 

promover os atos de diligência que lhe competir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias. Neste caso, ressalte-se que a Lei dos 

Juizados Especiais prevê a desnecessidade de prévia intimação pessoal 

das partes para extinção do processo, à exegese do § 1º do art. 51 da Lei 

9.099/1995. Ante o exposto, nos termos da fundamentação supra e, por 

tudo o mais que dos autos consta, julgo extinto o processo sem resolver o 

mérito, nos termos do art. 485, inc. III, do Código de Processo Civil. Sem 

custas nos termos do art. 54, da Lei 9099/1995. Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. NOVA 

XAVANTINA, 29 de agosto de 2019. CARLOS EDUARDO DE MORAES E 

SILVA Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010160-70.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

LOCATELLI MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIOLINO VILELLA DE CARVALHO SOBRINHO OAB - MT0020451A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA MADALENA FERREIRA VALADAO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

8010160-70.2016.8.11.0012. EXEQUENTE: LOCATELLI MATERIAIS PARA 

CONSTRUCOES LTDA - EPP EXECUTADO: MARIA MADALENA FERREIRA 

VALADAO Vistos. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/1995. Fundamento. Decido. Nos termos do artigo 53, § 4º, da Lei 

9099/95: “§ 4º Não encontrado o devedor ou inexistindo bens 

penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os 

documentos ao autor". Isto posto, ante a ausência de indicação pela parte 

credora de bens penhoráveis do devedor, extingo o processo, com fulcro 

no art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95. Sem custas e sem honorários de 

advogado, a teor do disposto no art. 55 da Lei nº 9099/95. Após o trânsito 

em julgado, dê-se baixa e arquive-se. NOVA XAVANTINA, 29 de agosto 

de 2019. CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010175-44.2013.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ADEILDE FERNANDES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA VAZ DA SILVA OAB - MT0013391A (ADVOGADO(A))

ROBSON OLIVEIRA PRESTES OAB - MT0020354A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERRO VELHO MESSIAS II - PROPRIETARIO MARCIO MATTOS DE 

OLIVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO CORBUCCI OAB - MT15002-B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

8010175-44.2013.8.11.0012. EXEQUENTE: ADEILDE FERNANDES DE 

OLIVEIRA EXECUTADO: FERRO VELHO MESSIAS II - PROPRIETARIO 

MARCIO MATTOS DE OLIVEIRA Vistos. Dispensado o relatório, nos termos 

do artigo 38 da Lei 9.099/1995. Fundamento. Decido. Nos termos do artigo 

53, § 4º, da Lei 9099/95: “§ 4º Não encontrado o devedor ou inexistindo 

bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se 

os documentos ao autor". Isto posto, ante a ausência de indicação pela 

parte credora de bens penhoráveis do devedor, extingo o processo, com 

fulcro no art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95. Dê-se baixa no Renajud 

efetuado em id. 7896454. Sem custas e sem honorários de advogado, a 

teor do disposto no art. 55 da Lei nº 9099/95. Após o trânsito em julgado, 

dê-se baixa e arquive-se. NOVA XAVANTINA, 29 de agosto de 2019. 

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010335-06.2012.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

EDEMAR HILDO LISSNER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA MARIA LEAO BRAUN OAB - MT0018025A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO LUIS DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR DE TOLEDO RIBEIRO OAB - MT0002311A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

8010335-06.2012.8.11.0012. EXEQUENTE: EDEMAR HILDO LISSNER 

EXECUTADO: SERGIO LUIS DOS SANTOS Vistos. Dispensado o relatório, 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. Fundamento. Decido. Trata-se 

de ação em que a parte autora/credora, em que pese devidamente 

intimada para se manifestar, em 15/03/2018, permaneceu inerte, conforme 

certidão de id. 22050985, estando o feito paralisado até a presente data. 

Diante disso, atento aos princípios orientadores do processo nos Juizados 

Especiais consagrados no artigo 2º da Lei 9.099/1995, sobretudo a 

economia processual e a celeridade, tenho que não resta alternativa que 

não seja a extinção do processo sem resolução do mérito. Isto porque, 

extingue-se o processo sem resolução do mérito quando, por não 

promover os atos de diligência que lhe competir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias. Neste caso, ressalte-se que a Lei dos 

Juizados Especiais prevê a desnecessidade de prévia intimação pessoal 

das partes para extinção do processo, à exegese do § 1º do art. 51 da Lei 

9.099/1995. Ante o exposto, nos termos da fundamentação supra e, por 

tudo o mais que dos autos consta, julgo extinto o processo sem resolver o 

mérito, nos termos do art. 485, inc. III, do Código de Processo Civil. Sem 

custas nos termos do art. 54, da Lei 9099/1995. Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. NOVA 

XAVANTINA, 29 de agosto de 2019. CARLOS EDUARDO DE MORAES E 

SILVA Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010034-25.2013.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO GAGLIARDI BASSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRA ARAUJO OLIVEIRA OAB - MT0009747A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JM ESQUADRIA SERRALHERIA DO JOEL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WANDE ALVES DINIZ OAB - MT0010927A-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

8010034-25.2013.8.11.0012. EXEQUENTE: DANILO GAGLIARDI BASSO 

EXECUTADO: JM ESQUADRIA SERRALHERIA DO JOEL Vistos. Dispensado 

o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. Fundamento. 

Decido. Trata-se de ação em que a parte autora/credora, em que pese 

devidamente intimada para se manifestar, em 24/10/2017, permaneceu 

inerte, conforme certidão de id. 22052503, estando o feito paralisado até a 

presente data. Diante disso, atento aos princípios orientadores do 

processo nos Juizados Especiais consagrados no artigo 2º da Lei 

9.099/1995, sobretudo a economia processual e a celeridade, tenho que 

não resta alternativa que não seja a extinção do processo sem resolução 

do mérito. Isto porque, extingue-se o processo sem resolução do mérito 

quando, por não promover os atos de diligência que lhe competir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. Neste caso, ressalte-se 

que a Lei dos Juizados Especiais prevê a desnecessidade de prévia 

intimação pessoal das partes para extinção do processo, à exegese do § 

1º do art. 51 da Lei 9.099/1995. Ante o exposto, nos termos da 

fundamentação supra e, por tudo o mais que dos autos consta, julgo 

extinto o processo sem resolver o mérito, nos termos do art. 485, inc. III, 

do Código de Processo Civil. Sem custas nos termos do art. 54, da Lei 

9099/1995. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as 

cautelas de estilo. NOVA XAVANTINA, 29 de agosto de 2019. CARLOS 

EDUARDO DE MORAES E SILVA Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010322-07.2012.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

OZIENE GONCALVES DE CASTRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON OLIVEIRA PRESTES OAB - MT0020354A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

STALEY C. S. OLIVEIRA (TRABALHA NA MINERACAO CARAIBA) 

(EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

8010322-07.2012.8.11.0012. EXEQUENTE: OZIENE GONCALVES DE 

CASTRO EXECUTADO: STALEY C. S. OLIVEIRA (TRABALHA NA 

MINERACAO CARAIBA) Vistos. Dispensado o relatório, nos termos do 

artigo 38 da Lei 9.099/1995. Fundamento. Decido. Trata-se de ação em 

que a parte autora/credora, em que pese devidamente intimada para se 

manifestar, em 11/02/2019, permaneceu inerte, conforme certidão de id. 

20156542, estando o feito paralisado até a presente data. Diante disso, 

atento aos princípios orientadores do processo nos Juizados Especiais 

consagrados no artigo 2º da Lei 9.099/1995, sobretudo a economia 

processual e a celeridade, tenho que não resta alternativa que não seja a 

extinção do processo sem resolução do mérito. Isto porque, extingue-se o 

processo sem resolução do mérito quando, por não promover os atos de 

diligência que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias. Neste caso, ressalte-se que a Lei dos Juizados Especiais 

prevê a desnecessidade de prévia intimação pessoal das partes para 

extinção do processo, à exegese do § 1º do art. 51 da Lei 9.099/1995. 

Ante o exposto, nos termos da fundamentação supra e, por tudo o mais 

que dos autos consta, julgo extinto o processo sem resolver o mérito, nos 

termos do art. 485, inc. III, do Código de Processo Civil. Sem custas nos 

termos do art. 54, da Lei 9099/1995. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. NOVA XAVANTINA, 29 

de agosto de 2019. CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA Juiz(a) de 

Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000211-05.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CONCEICAO PEREIRA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIOLINO VILELLA DE CARVALHO SOBRINHO OAB - MT0020451A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 

1000211-05.2020.8.11.0012. REQUERENTE: MARIA DA CONCEICAO 

PEREIRA LOPES REQUERIDO: OMNI FINANCEIRA S/A Vistos. Trata-se 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Indenização por Danos 

Morais com Pedido de Liminar proposta por MARIA DA CONCEIÇÃO 

PEREIRA LOPES em desfavor de OMNI S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO, ambos qualificados nos autos, sob a alegação de que em 

pese ela ter quitado todos os seu débitos junto à requerida, mesmo assim 

seu nome foi inserido no rol de inadimplentes. Assim, requer a concessão 

de tutela de urgência para que seja promovida a baixa nas negativações 

indevidas. Com a inicial vieram documentos. Eis o brevíssimo relatório. 

Fundamento. Decido. Inicialmente, vale salientar, que nos casos 

específicos de tutela antecipada, temos que é necessário, para sua 

procedência a comprovação da verossimilhança das alegações e a 

demonstração de fundado receio de dano irreparável ou de difícil 

reparação. Em conformidade com o Enunciado 26 do FONAJE, a tutela 

antecipada é admissível no Juizado, contudo, desde que não prejudique a 

simplicidade e informalidade do procedimento, - inteligência do art. 2º da 

Lei n. 9.099/95. Desta forma, atento ao princípio da informalidade e 

simplicidade que regem os Juizados especiais, passo à análise do pedido. 

Para a procedência da tutela antecipada, temos que é necessária a 

comprovação da verossimilhança das alegações e a demonstração de 

fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. “In casu” 

verifica-se que consta nos autos a prova de que o promovente, de fato, 

teve seu nome inscrito nos cadastros do SPC Brasil e SERASA. É notório 

que a permanência da negativação impossibilita o reclamante de efetuar 

outras transações comerciais causando prejuízos que certamente seriam 

irreparáveis, ou, no mínimo de difícil, reparação os danos que naturalmente 

decorreriam desses atos, isto na hipótese da tutela ser deferida apenas 

ao final. E, por fim, nenhum perigo de irreversibilidade do provimento 

antecipatório pode ser antevisto, uma vez que, eventualmente julgada 

improcedente a demanda, poderá o Requerido promover a satisfação 

integral dos seus direitos creditícios, que teriam sido meramente 

postergados por força desta decisão, proferida, todavia, com base em 

razões e fundamentos jurídicos sólidos e convincentes. ISTO POSTO, nos 

termos do art. 300 do CPC, concedo a tutela antecipada para determinar 

que o requerido retire o nome da parte reclamante dos cadastros de 

proteção ao crédito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, relativamente 

ao débito descrito na presente reclamação, sob pena de multa diária de R$ 

100,00 (cem reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Desde já, 

defiro a inversão do ônus da prova. Designe-se nova data para realização 

de audiência de conciliação. Cite-se e intime-se o(a) reclamado(a), bem 

como intime-se o(a) reclamante. Advirto que, o não comparecimento do(a) 

reclamante na audiência designada, implicará na extinção do processo e, 

para parte reclamada, em revelia (artigo 51, I, e 20 da Lei n. 9.099/95). Não 

havendo acordo, deverá a parte reclamada contestar, no prazo legal, e a 

parte autora, querendo, impugnar a contestação pelo mesmo prazo 

(Súmula n.12TR/TJ). Deverão as partes manifestarem se pretendem 

produzir provas orais em audiência de instrução, inclusive, arrolando 

desde já testemunhas. Não havendo qualquer manifestação o feito 

comportará o julgamento antecipado. Intimem-se. Cumpra-se expedindo o 

necessário. Nova Xavantina – MT, 04 de março de 2020. Carlos Eduardo 

de Moraes e Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000242-25.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL VASCONCELOS OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA ALVES MOREIRA OAB - MT0020655A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 

1000242-25.2020.8.11.0012. AUTOR: MANOEL VASCONCELOS OLIVEIRA 

REU: BANCO PAN Vistos. Trata-se Ação de Indenização por Cobrança 

Indevida C/C Indenização por Danos Morais com Tutela de Urgência 

Antecipada proposta por MANOEL VASCONCELOS OLIVEIRA em 

desfavor de BANCO PAN S/A, ambos qualificados nos autos, sob de que 
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teve seu nome negativado pela requerida em razão de dois contratos 

datados de agosto e setembro de 2019, os quais não reconhece. Assim, 

requer a concessão de tutela de urgência para que seja promovida a 

baixa nas negativações indevidas. Com a inicial vieram documentos. Eis o 

brevíssimo relatório. Fundamento. Decido. Inicialmente, vale salientar, que 

nos casos específicos de tutela antecipada, temos que é necessário, para 

sua procedência a comprovação da verossimilhança das alegações e a 

demonstração de fundado receio de dano irreparável ou de difícil 

reparação. Em conformidade com o Enunciado 26 do FONAJE, a tutela 

antecipada é admissível no Juizado, contudo, desde que não prejudique a 

simplicidade e informalidade do procedimento, - inteligência do art. 2º da 

Lei n. 9.099/95. Desta forma, atento ao princípio da informalidade e 

simplicidade que regem os Juizados especiais, passo à análise do pedido. 

Para a procedência da tutela antecipada, temos que é necessária a 

comprovação da verossimilhança das alegações e a demonstração de 

fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. “In casu” 

verifica-se que consta nos autos a prova de que o promovente, de fato, 

teve seu nome inscrito nos cadastros do SPC Brasil e/ou SERASA. É 

notório que a permanência da negativação impossibilita o reclamante de 

efetuar outras transações comerciais causando prejuízos que certamente 

seriam irreparáveis, ou, no mínimo de difícil, reparação os danos que 

naturalmente decorreriam desses atos, isto na hipótese da tutela ser 

deferida apenas ao final. E, por fim, nenhum perigo de irreversibilidade do 

provimento antecipatório pode ser antevisto, uma vez que, eventualmente 

julgada improcedente a demanda, poderá o Requerido promover a 

satisfação integral dos seus direitos creditícios, que teriam sido 

meramente postergados por força desta decisão, proferida, todavia, com 

base em razões e fundamentos jurídicos sólidos e convincentes. ISTO 

POSTO, nos termos do art. 300 do CPC, concedo a tutela antecipada para 

determinar que o requerido retire o nome da parte reclamante dos 

cadastros de proteção ao crédito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 

relativamente ao débito descrito na presente reclamação, sob pena de 

multa diária de R$ 100,00 (cem reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais). Desde já, defiro a inversão do ônus da prova. Designe-se nova 

data para realização de audiência de conciliação. Cite-se e intime-se o(a) 

reclamado(a), bem como intime-se o(a) reclamante. Advirto que, o não 

comparecimento do(a) reclamante na audiência designada, implicará na 

extinção do processo e, para parte reclamada, em revelia (artigo 51, I, e 

20 da Lei n. 9.099/95). Não havendo acordo, deverá a parte reclamada 

contestar, no prazo legal, e a parte autora, querendo, impugnar a 

contestação pelo mesmo prazo (Súmula n.12TR/TJ). Deverão as partes 

manifestarem se pretendem produzir provas orais em audiência de 

instrução, inclusive, arrolando desde já testemunhas. Não havendo 

qualquer manifestação o feito comportará o julgamento antecipado. 

Intimem-se. Cumpra-se expedindo o necessário. Nova Xavantina – MT, 12 

de março de 2020. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000179-97.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

GENESIO NEVES NEGREIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIOLINO VILELLA DE CARVALHO SOBRINHO OAB - MT0020451A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 

1000179-97.2020.8.11.0012. REQUERENTE: GENESIO NEVES NEGREIRO 

REQUERIDO: OI MÓVEL S/A Vistos. Trata-se Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito C/C Indenização por Danos Morais com Pedido 

Liminar proposta por GENÉSIO NEVES NEGREIRO em desfavor de OI – 

BRASIL TELECOM CELULAR S/A, ambos qualificados nos autos, sob a 

alegação de que em pese o auto ser cliente da empresa requerida há 

vários anos contratando seus serviços de telefonia fixa, contudo, em 

dezembro de 2019 teve seu nome negativado em razão de uma suposta 

fatura que não lhe pertence. Assim, requer a concessão de tutela de 

urgência para que seja promovida a baixa nas negativações indevidas. 

Com a inicial vieram documentos. Eis o brevíssimo relatório. Fundamento. 

Decido. Inicialmente, vale salientar, que nos casos específicos de tutela 

antecipada, temos que é necessário, para sua procedência a 

comprovação da verossimilhança das alegações e a demonstração de 

fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Em 

conformidade com o Enunciado 26 do FONAJE, a tutela antecipada é 

admissível no Juizado, contudo, desde que não prejudique a simplicidade e 

informalidade do procedimento, - inteligência do art. 2º da Lei n. 9.099/95. 

Desta forma, atento ao princípio da informalidade e simplicidade que regem 

os Juizados especiais, passo à análise do pedido. Para a procedência da 

tutela antecipada, temos que é necessária a comprovação da 

verossimilhança das alegações e a demonstração de fundado receio de 

dano irreparável ou de difícil reparação. “In casu” verifica-se que consta 

nos autos a prova de que o promovente, de fato, teve seu nome inscrito 

nos cadastros do SPC Brasil e SERASA. É notório que a permanência da 

negativação impossibilita o reclamante de efetuar outras transações 

comerciais causando prejuízos que certamente seriam irreparáveis, ou, no 

mínimo de difícil, reparação os danos que naturalmente decorreriam 

desses atos, isto na hipótese da tutela ser deferida apenas ao final. E, por 

fim, nenhum perigo de irreversibilidade do provimento antecipatório pode 

ser antevisto, uma vez que, eventualmente julgada improcedente a 

demanda, poderá o Requerido promover a satisfação integral dos seus 

direitos creditícios, que teriam sido meramente postergados por força 

desta decisão, proferida, todavia, com base em razões e fundamentos 

jurídicos sólidos e convincentes. ISTO POSTO, nos termos do art. 300 do 

CPC, concedo a tutela antecipada para determinar que o requerido retire o 

nome da parte reclamante dos cadastros de proteção ao crédito, no prazo 

de 48 (quarenta e oito) horas, relativamente ao débito descrito na presente 

reclamação, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) até o limite 

de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Desde já, defiro a inversão do ônus da 

prova. Designe-se nova data para realização de audiência de conciliação. 

Cite-se e intime-se o(a) reclamado(a), bem como intime-se o(a) 

reclamante. Advirto que, o não comparecimento do(a) reclamante na 

audiência designada, implicará na extinção do processo e, para parte 

reclamada, em revelia (artigo 51, I, e 20 da Lei n. 9.099/95). Não havendo 

acordo, deverá a parte reclamada contestar, no prazo legal, e a parte 

autora, querendo, impugnar a contestação pelo mesmo prazo (Súmula 

n.12TR/TJ). Deverão as partes manifestarem se pretendem produzir 

provas orais em audiência de instrução, inclusive, arrolando desde já 

testemunhas. Não havendo qualquer manifestação o feito comportará o 

julgamento antecipado. Intimem-se. Cumpra-se expedindo o necessário. 

Nova Xavantina – MT, 12 de março de 2020. Carlos Eduardo de Moraes e 

Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000020-91.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA GOMES DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILVANY CAETANO DE BRITO OAB - MT0022744A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

ELECTROLUX DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ GUILHERME MENDES BARRETO OAB - SP200863 (ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 

1000020-91.2019.8.11.0012. INTERESSADO: MARIA LUIZA GOMES DA 

SILVA REQUERIDO: ELECTROLUX DO BRASIL S/A, VIA VAREJO S/A 

Vistos. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38 da Lei 9099/1995. 

Fundamento. Decido. Tendo em vista o adimplemento do débito perseguido 

por objeto do presente feito, tal como informado pela própria exequente 

(id. 24256104), não há óbice à extinção do processo com resolução do 

mérito. Em razão da extinção da dívida pelo pagamento, JULGO EXTINTA a 

execução em trâmite, com funda-mento no art. 924, inc. II, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários nos termos dos arts. 54 e 55, da 

Lei 9099/1995. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as 
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cautelas de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Nova Xavantina/MT, 

12 de março de 2020. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000095-96.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO WAGNER DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TARCISIO VALERIANO DOS PASSOS OAB - MT2895/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SETAE - SERVICOS DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 

1000095-96.2020.8.11.0012. REQUERENTE: RONALDO WAGNER DA 

SILVA REQUERIDO: SETAE - SERVICOS DE TRATAMENTO DE AGUA E 

ESGOTO LTDA - EPP Vistos. Cuida-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Devolução de Dinheiro e Pagamento de Danos 

Morais com Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada por RONALDO 

WAGNER DA SILVA em face do SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E 

ESGOTO - SETAE, ambos qualificados nos autos, sob o argumento de que 

em que pese não existir rede de esgoto na rua onde fica localizado o 

imóvel do autor, a requerida há 24 (vinte e quatro) meses, 

aproximadamente, tem cobrado indevidamente do requerente taxa de 

esgoto em sua conta de água. Posto isso, requer a concessão da 

antecipação de tutela para determinar que o requerido se abstenha da 

cobrança de taxa de esgoto e no mérito requer a procedência de todos os 

pedidos contidos na exordial. Com a exordial juntou documentos. Vieram 

os autos conclusos. É o brevíssimo relatório. Fundamento. Decido. No que 

concerne ao pedido liminar, a tutela provisória fundamentar-se-á em 

urgência ou evidência. Enquanto a tutela de urgência procura afastar o 

periculum in mora, evitando-se prejuízos graves ou de difícil reparação à 

parte, a tutela de evidência destina-se a resguardar o direito invocado pela 

parte e que possui alta probabilidade de ser verdadeiro, com provas 

inequívocas de verossimilhança. Dispõe o art. 300 do NCPC que a tutela de 

urgência será deferida quando houver elementos que evidenciem o direito 

e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Depois de detida 

análise dos autos, observo não haver restado comprovado o perigo da 

demora caso a medida não seja concedida neste momento processual, 

conforme passo a expor. A alegada cobrança indevida de serviço não 

prestado, qual seja, “Taxa de Tratamento de Esgoto”, conforme 

sustentado na inicial, vem ocorrendo, segundo alegações do próprio autor, 

há cerca de 24 (vinte e quatro) meses, somente vindo o autor ajuizar ação 

em janeiro do corrente ano, ou seja, mais de dois anos depois, o que 

afasta a alegada urgência no presente caso. Ademais, os documentos 

colacionados aos autos são escassos para comprovar, nesse início de 

cognição, os fatos alegados na inicial, havendo necessidade de se 

estabelecer o contraditório e o exercício da ampla defesa, o que afasta, 

portanto, a verossimilhança das alegações. Ante o exposto, nos termos 

do artigo 300 do Código de Processo Civil, INDEFIRO a tutela de urgência 

pleiteada pela parte autora, diante da ausência dos requisitos 

necessários. Desde já, defiro a inversão do ônus da prova. Aguarde-se a 

realização de audiência de conciliação designada. Cite-se e intime-se o(a) 

reclamado(a), bem como intime-se o(a) reclamante. Advirto que, o não 

comparecimento do(a) reclamante na audiência designada, implicará na 

extinção do processo e, para parte reclamada, em revelia (artigo 51, I, e 

20 da Lei n. 9.099/95). Não havendo acordo, deverá a parte reclamada 

contestar, no prazo legal, e a parte autora, querendo, impugnar a 

contestação pelo mesmo prazo (Súmula n.12TR/TJ). Deverão as partes 

manifestarem se pretendem produzir provas orais em audiência de 

instrução, inclusive, arrolando desde já testemunhas. Não havendo 

qualquer manifestação o feito comportará o julgamento antecipado. 

Intimem-se. Cumpra-se expedindo o necessário. Nova Xavantina – MT, 11 

de março de 2020. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001314-81.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBSON DA SILVA MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO AUTO PECAS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 

1001314-81.2019.8.11.0012. REQUERENTE: CLEBSON DA SILVA MOURA 

REQUERIDO: CLAUDIO AUTO PECAS LTDA Vistos. Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito C/C Indenização por Danos Morais 

com Pedido de Tutela Antecipada movida por CLEBSON DA SILVA 

MOURA, em face de CLAUDIO AUTO PEÇAS LTDA – CLAUDIO PEÇAS, 

ambos qualificados nos autos, sob o argumento de que na qualidade de 

consumidor e cliente da requerida sempre esteve em dias com suas 

obrigações e mesmo assim, o requerido, promoveu indevidamente a 

inclusão de seu nome no rol de inadimplentes dos serviços de proteção ao 

crédito, em razão de uma compra realizada por terceiro estranho ao autor 

em um loja filial da empresa na cidade de Primavera do Leste/MT. Assim, 

requer a concessão de tutela de urgência para que seja promovida a 

baixa nas negativações indevidas. É o brevíssimo relatório. Fundamento. 

Decido. Inicialmente, vale salientar, que nos casos específicos de tutela 

antecipada, temos que é necessário, para sua procedência a 

comprovação da verossimilhança das alegações e a demonstração de 

fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Em 

conformidade com o Enunciado 26 do FONAJE, a tutela antecipada é 

admissível no Juizado, contudo, desde que não prejudique a simplicidade e 

informalidade do procedimento, - inteligência do art. 2º da Lei n. 9.099/95. 

Desta forma, atento ao princípio da informalidade e simplicidade que regem 

os Juizados especiais, passo à análise do pedido. Para a procedência da 

tutela antecipada, temos que é necessária a comprovação da 

verossimilhança das alegações e a demonstração de fundado receio de 

dano irreparável ou de difícil reparação. “In casu” verifica-se que consta 

nos autos a prova de que o promovente, de fato, teve seu nome inscrito 

nos cadastros do SPC Brasil e SERASA. É notório que a permanência da 

negativação impossibilita o reclamante de efetuar outras transações 

comerciais causando prejuízos que certamente seriam irreparáveis, ou, no 

mínimo de difícil, reparação os danos que naturalmente decorreriam 

desses atos, isto na hipótese da tutela ser deferida apenas ao final. E, por 

fim, nenhum perigo de irreversibilidade do provimento antecipatório pode 

ser antevisto, uma vez que, eventualmente julgada improcedente a 

demanda, poderá o Requerido promover a satisfação integral dos seus 

direitos creditícios, que teriam sido meramente postergados por força 

desta decisão, proferida, todavia, com base em razões e fundamentos 

jurídicos sólidos e convincentes. ISTO POSTO, nos termos do art. 300 do 

CPC, concedo a tutela antecipada para determinar que o requerido retire o 

nome da parte reclamante dos cadastros de proteção ao crédito, no prazo 

de 48 (quarenta e oito) horas, relativamente ao débito descrito na presente 

reclamação, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) até o limite 

de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Desde já, defiro a inversão do ônus da 

prova. Designe-se nova data para realização de audiência de conciliação. 

Cite-se e intime-se o(a) reclamado(a), bem como intime-se o(a) 

reclamante. Advirto que, o não comparecimento do(a) reclamante na 

audiência designada, implicará na extinção do processo e, para parte 

reclamada, em revelia (artigo 51, I, e 20 da Lei n. 9.099/95). Não havendo 

acordo, deverá a parte reclamada contestar, no prazo legal, e a parte 

autora, querendo, impugnar a contestação pelo mesmo prazo (Súmula 

n.12TR/TJ). Deverão as partes manifestarem se pretendem produzir 

provas orais em audiência de instrução, inclusive, arrolando desde já 

testemunhas. Não havendo qualquer manifestação o feito comportará o 

julgamento antecipado. Intimem-se. Cumpra-se expedindo o necessário. 

Nova Xavantina – MT, 11 de março de 2020. Carlos Eduardo de Moraes e 

Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001264-55.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

NEILSON PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON OLIVEIRA PRESTES OAB - MT0020354A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 

1001264-55.2019.8.11.0012. REQUERENTE: NEILSON PEREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: LOJAS RENNER S.A. Vistos. Trata-se de Ação Declaratória 

de Inexistência de Débito C/C Indenização por Danos Morais e Pedido 

Liminar movida por NEILSON PEREIRA DA SILVA, em face de LOJAS 

RENNER S.A., ambos qualificados nos autos, sob o argumento de que a 

requerida promoveu indevidamente sua inclusão no hall de inadimplentes 

dos serviços de proteção ao crédito, em razão de um débito no valor de 

R$ 799,54 (setecentos e noventa e nove reais e cinquenta e quatro 

centavos), mesmo nunca tendo contratado os serviços da empresa. 

Assim, requer a concessão de tutela de urgência para que seja promovida 

a baixa nas negativações indevidas. É o brevíssimo relatório. Fundamento. 

Decido. Inicialmente, vale salientar, que nos casos específicos de tutela 

antecipada, temos que é necessário, para sua procedência a 

comprovação da verossimilhança das alegações e a demonstração de 

fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Em 

conformidade com o Enunciado 26 do FONAJE, a tutela antecipada é 

admissível no Juizado, contudo, desde que não prejudique a simplicidade e 

informalidade do procedimento, - inteligência do art. 2º da Lei n. 9.099/95. 

Desta forma, atento ao princípio da informalidade e simplicidade que regem 

os Juizados especiais, passo à análise do pedido. Para a procedência da 

tutela antecipada, temos que é necessária a comprovação da 

verossimilhança das alegações e a demonstração de fundado receio de 

dano irreparável ou de difícil reparação. “In casu” verifica-se que consta 

nos autos a prova de que o promovente, de fato, teve seu nome inscrito 

nos cadastros do SPC Brasil e SERASA. É notório que a permanência da 

negativação impossibilita o reclamante de efetuar outras transações 

comerciais causando prejuízos que certamente seriam irreparáveis, ou, no 

mínimo de difícil, reparação os danos que naturalmente decorreriam 

desses atos, isto na hipótese da tutela ser deferida apenas ao final. E, por 

fim, nenhum perigo de irreversibilidade do provimento antecipatório pode 

ser antevisto, uma vez que, eventualmente julgada improcedente a 

demanda, poderá o Requerido promover a satisfação integral dos seus 

direitos creditícios, que teriam sido meramente postergados por força 

desta decisão, proferida, todavia, com base em razões e fundamentos 

jurídicos sólidos e convincentes. ISTO POSTO, nos termos do art. 300 do 

CPC, concedo a tutela antecipada para determinar que o requerido retire o 

nome da parte reclamante dos cadastros de proteção ao crédito, no prazo 

de 48 (quarenta e oito) horas, relativamente ao débito descrito na presente 

reclamação, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) até o limite 

de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Desde já, defiro a inversão do ônus da 

prova. Designe-se nova data para realização de audiência de conciliação. 

Cite-se e intime-se o(a) reclamado(a), bem como intime-se o(a) 

reclamante. Advirto que, o não comparecimento do(a) reclamante na 

audiência designada, implicará na extinção do processo e, para parte 

reclamada, em revelia (artigo 51, I, e 20 da Lei n. 9.099/95). Não havendo 

acordo, deverá a parte reclamada contestar, no prazo legal, e a parte 

autora, querendo, impugnar a contestação pelo mesmo prazo (Súmula 

n.12TR/TJ). Deverão as partes manifestarem se pretendem produzir 

provas orais em audiência de instrução, inclusive, arrolando desde já 

testemunhas. Não havendo qualquer manifestação o feito comportará o 

julgamento antecipado. Intimem-se. Cumpra-se expedindo o necessário. 

Nova Xavantina – MT, 11 de março de 2020. Carlos Eduardo de Moraes e 

Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001132-95.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA AMARA GOMES SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HIAGO OLIVEIRA MARIN OAB - MT23262/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 

1001132-95.2019.8.11.0012. REQUERENTE: SONIA AMARA GOMES 

SALES REQUERIDO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA Vistos. Trata-se de 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Pedido Liminar e Danos 

Morais movida por SONIA AMARA GOMES SALES, em face de SKY 

BRASIL SERVIÇOS LTDA, ambos qualificados nos autos, sob o argumento 

de que a requerida está realizando cobranças indevidas em seu nome em 

razão de uma conta cadastrada de sua titularidade, na cidade de Curitiba – 

PR, mesmo a autora nunca tendo realizado tal cadastro e celebrado 

negócio com a empresa e ter requerido a exclusão de suas informações 

do banco de dados da requerida. Assim requer a antecipação dos efeitos 

da tutela para determinar que o Réu cesse imediatamente as cobranças de 

débitos junto a Autora, bem como retire imediatamente o nome da Autora 

de seus bancos de dados cadastrais. É o brevíssimo relatório. 

Fundamento. Decido. Inicialmente, vale salientar, que nos casos 

específicos de tutela antecipada, temos que é necessário, para sua 

procedência a comprovação da verossimilhança das alegações e a 

demonstração de fundado receio de dano irreparável ou de difícil 

reparação. Em conformidade com o Enunciado 26 do FONAJE, a tutela 

antecipada é admissível no Juizado, contudo, desde que não prejudique a 

simplicidade e informalidade do procedimento, - inteligência do art. 2º da 

Lei n. 9.099/95. Desta forma, atento ao princípio da informalidade e 

simplicidade que regem os Juizados especiais, passo à análise do pedido. 

Para a procedência da tutela antecipada, temos que é necessária a 

comprovação da verossimilhança das alegações e a demonstração de 

fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. “In casu” 

verifica-se que consta nos autos a prova de que a promovente, de fato, 

teve seu nome incluído indevidamente nos cadastros da empresa e têm 

sofrido cobranças em diversas ocasiões. É notório que a permanência 

desta situação acarretará em prejuízos que certamente seriam 

irreparáveis, ou, no mínimo são de difícil reparação os danos que 

naturalmente decorrerem desses atos, isto na hipótese da tutela ser 

deferida apenas ao final. E, por fim, nenhum perigo de irreversibilidade do 

provimento antecipatório pode ser antevisto, uma vez que, eventualmente 

julgada improcedente a demanda, poderá o Requerido promover a 

satisfação integral dos seus direitos creditícios, que teriam sido 

meramente postergados por força desta decisão, proferida, todavia, com 

base em razões e fundamentos jurídicos sólidos e convincentes. ISTO 

POSTO, nos termos do art. 300 do CPC, concedo a tutela antecipada para 

determinar que o requerido cesse imediatamente as cobranças de débitos 

junto a Autora, bem como retire imediatamente o nome da Autora de seus 

bancos de dados cadastrais, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob 

pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) até o limite de R$ 10.000,00 

(dez mil reais). Desde já, defiro a inversão do ônus da prova. Designe-se 

nova data para realização de audiência de conciliação. Cite-se e intime-se 

o(a) reclamado(a), bem como intime-se o(a) reclamante. Advirto que, o 

não comparecimento do(a) reclamante na audiência designada, implicará 

na extinção do processo e, para parte reclamada, em revelia (artigo 51, I, 

e 20 da Lei n. 9.099/95). Não havendo acordo, deverá a parte reclamada 

contestar, no prazo legal, e a parte autora, querendo, impugnar a 

contestação pelo mesmo prazo (Súmula n.12TR/TJ). Deverão as partes 

manifestarem se pretendem produzir provas orais em audiência de 

instrução, inclusive, arrolando desde já testemunhas. Não havendo 

qualquer manifestação o feito comportará o julgamento antecipado. 

Intimem-se. Cumpra-se expedindo o necessário. Nova Xavantina – MT, 11 

de março de 2020. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Comarca de Paranatinga

Diretoria do Fórum

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000588-11.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ERISCLEIA SANTOS TEIXEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO - Nos termos da legislação vigente e art. 990, § 1º da 
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CNGC-MT, impulsiono estes autos com a finalidade de intimação do(a) 

Advogado do(a) REQUERENTE: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - 

MT0016625A, da data designada para realização de audiência: Tipo: 

Conciliação Sala: Sala de audiência de conciliação de Paranatinga Data: 

27/06/2019 Hora: 13:40 , devendo comunicar e comparecer acompanhado 

de seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais.

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000687-78.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

CARLINDA RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DESPACHO Processo: 1000687-78.2019.8.11.0044. 

AUTOR(A): CARLINDA RODRIGUES DA SILVA REU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Declaro encerrado a 

instrução e determino a permanência dos autos conclusos para sentença. 

Cumpra-se expedindo o necessário. Saem os presentes intimados. 

Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000443-18.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

B. J. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 

Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do 

mandado. Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC. Paranatinga, 13 de Março de 2020. Zélia 

Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000788-18.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

GEANES PAULA DE AMORIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DESPACHO Processo: 1000788-18.2019.8.11.0044. 

AUTOR(A): GEANES PAULA DE AMORIM REU: INSS INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Homologo a desistência da testemunha. 

Declaro encerrado a instrução e determino a permanência dos autos 

conclusos para sentença. Cumpra-se expedindo o necessário. Saem os 

presentes intimados. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000414-02.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

NEUTON LOURENCO FERREIRA (AUTOR(A))

JOSE AMARO DA SILVA (TESTEMUNHA)

RENATA ALVES DA SILVA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAIZA APARECIDA MARQUES FREITAS OAB - MT24086/O 

(ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DESPACHO Processo: 1000414-02.2019.8.11.0044. 

AUTOR(A): NEUTON LOURENCO FERREIRA TESTEMUNHA: RENATA 

ALVES DA SILVA, JOSE AMARO DA SILVA REU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL , Vistos. Declaro encerrado a 

instrução e determino a permanência dos autos conclusos para sentença. 

Cumpra-se expedindo o necessário. Saem os presentes intimados. 

Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000817-68.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DESPACHO Processo: 1000817-68.2019.8.11.0044. 

AUTOR(A): LEANDRO RODRIGUES REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL “Vistos. Declaro encerrado a instrução e determino 

a permanência dos autos conclusos para sentença. Cumpra-se expedindo 

o necessário. Saem os presentes intimados. Fabrício Sávio da Veiga 

Carlota Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001013-38.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ARCINA CHAVES FERREIRA (AUTOR(A))

ALAOR FERREIRA PREGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEITON LAZZARI OAB - MT0008727A (ADVOGADO(A))

Rudimar Panis Fachinetto OAB - MT5864/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO GOMES DA SILVA (REU)

ANTONIO GOMES JARDIM NETO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARINE MINUZI OAB - MT0014631A (ADVOGADO(A))

ANA ANGELICA GIARGERI CARNEIRO FERNANDES OAB - SP104106 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 

Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de INTIMAR a parte autora do Despacho de ID 26233362. Paranatinga, 13 

de Março de 2020. Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001384-02.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:
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MARIA BERNARDA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS CARDOSO OAB - MT12617/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 

Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de INTIMAR a parte autora da Sentença de ID 29274597. Paranatinga, 13 

de Março de 2020. Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1000887-22.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO GERALDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ELSON SABAINI OAB - PR15497 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL PACHECO DA SILVA (REU)

JULIANA SANTOS STOPPA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 

Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de INTIMAR a parte autora do Despacho de ID 27998597. Paranatinga, 13 

de Março de 2020. Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1001059-27.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

S. A. R. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAMIRIS DOMINGUES SILVA OAB - MT0022879-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. P. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 

Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de INTIMAR as partes da Decisão de ID 29965358. Paranatinga, 13 de 

Março de 2020. Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000466-61.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO CESAR NIEDERMEYER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA MOERSCHBERGER NEDEL OAB - MT17240-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERARDUS JOHANNES SERVATIUS MARIA MICHELS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 

Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de INTIMAR a parte autora do Despacho de ID 30120581. Paranatinga, 13 

de Março de 2020. Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1000004-07.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME CARDOSO PINTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA OAB - MT24606/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EZEQUIEL GABRIELLI MELLO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 

Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de INTIMAR a parte autora do Despacho de ID 28218790. Paranatinga, 13 

de Março de 2020. Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001248-05.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUINA FERNANDES MARTINS (TESTEMUNHA)

MARCOS PEREIRA RIBEIRO (TESTEMUNHA)

IVANILDES BATISTA RODRIGUES (TESTEMUNHA)

LUZIA APARECIDA SOUZA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DESPACHO Processo: 1001248-05.2019.8.11.0044. 

AUTOR(A): LUZIA APARECIDA SOUZA SILVA TESTEMUNHA: JOAQUINA 

FERNANDES MARTINS, MARCOS PEREIRA RIBEIRO, IVANILDES BATISTA 

RODRIGUES REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

Vistos. Declaro encerrado a instrução e determino a permanência dos 

autos conclusos para sentença. Cumpra-se expedindo o necessário. 

Saem os presentes intimados. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001119-97.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

SALETE FATIMA SENGER (AUTOR(A))

MARIA CRISTINA DE ARAUJO (TESTEMUNHA)

NEDIR SALETE MORETTO (TESTEMUNHA)

ADALTO RODRIGUES MAGALHAES (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DESPACHO Processo: 1001119-97.2019.8.11.0044. 

AUTOR(A): SALETE FATIMA SENGER TESTEMUNHA: MARIA CRISTINA DE 

ARAUJO, NEDIR SALETE MORETTO, ADALTO RODRIGUES MAGALHAES 

REU: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS, INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. 

Homologo a desistência das testemunhas. Declaro encerrado a instrução 

e determino a permanência dos autos conclusos para sentença. 

Cumpra-se expedindo o necessário. Saem os presentes intimados. 

Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001243-17.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

INES TAELE CULEME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DESPACHO Processo: 1001243-17.2018.8.11.0044. 
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REQUERENTE: INES TAELE CULEME REQUERIDO: BANCO CETELEM S.A. 

Vistos etc. Expeça-se ofício ao BANCO BRADESCO S.A. – AG. 0790, 

CONTA CORRENTE 519515-2 em que houve a liberação da TED discutida 

no feito, a fim de apresentar o extrato de 24/10/2017, época da liberação 

do valor de R$ 2.272,21, em favor do autor. Após, digam as partes no 

prazo de 15 dias. Paranatinga, 13 de março de 2020. Fabricio Savio da 

Veiga Carlota Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001043-10.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

FLORIZEL PAGUARE IPAQUIRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 

Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de INTIMAR a parte autora para se manifestar acerca do Despacho de ID 

30027917. Paranatinga, 13 de Março de 2020. Zélia Alves Bispo da Silva 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001081-85.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELZINA OMELO KUIQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 

Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de INTIMAR as partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir, no prazo legal. Paranatinga, 13 de Março de 2020. Zélia Alves 

Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000405-40.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

L. M. D. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLEZIO MOREIRA DA SILVA OAB - MT14277/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. P. D. A. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 

Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de INTIMAR a parte autora da Sentença de ID 30108127. Paranatinga, 13 

de Março de 2020. Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78425 Nr: 1486-12.2017.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSÉ ALVES DA SILVA, Cpf: 

30779944372, Rg: 106011186, Filiação: Maria Nunes dos Santos e 

Francisco Alves da Silva, data de nascimento: 16/05/1962, brasileiro(a), 

natural de Itaguagé-PR, casado(a), agricultor/taxista, Telefone 8403-6875 

girce. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: PROCESSO/CÓD. Nº 78425 SENTENÇAVistos em regime de 

exceção.Trata-se de denúncia formulada pelo Ministério Público em face 

do réu JOSÉ ALVES DA SILVA, dando-o como incurso nas penas do art. 

14 da Lei nº 10.826/2003, pelos fatos narrados na inicial 

acusatória.Denúncia recebida à fl. 39.Réu devidamente citado.Resposta à 

acusação apresentada.Audiência de instrução e julgamento realizada, 

oportunidade em que foi decretada a revelia do réu (fl. 78).Memoriais finais 

do Ministério Público às fls. 84/87, pugnando pela condenação nos termos 

da denúncia.A defesa, por sua vez, em derradeiras alegações às fls. 

88/89, postulou o reconhecimento da atenuante da confissão e as demais 

benesses da primariedade.Em síntese, é o relatório.Decido.A materialidade 

e autoria delitiva foram satisfatoriamente comprovadas pelo auto de prisão 

em flagrante de fl. 06, boletim de ocorrência policial militar de fls. 07/08, 

termo de apreensão de fl. 16, exame pericial de arma de fogo de fls. 41/47 

e pelos depoimentos prestados em Delegacia e em Juízo.O réu confessou 

a autoria delitiva perante a Autoridade Policial, fornecendo, inclusive, 

detalhes sobre a sua ocorrência, dizendo que sua casa havia sido furtada 

e que adquiriu a arma de fogo para defesa pessoal, aduzindo, ao final, 

que os policiais, após buscas no interior do seu veículo, localizaram o 

instrumento do crime (fls. 12/13).Outrossim, a confissão do acusado não 

se encontra isolada nos autos, porquanto corroborada pelas firmes e 

uníssonas declarações prestadas em ambas as fases do processo pelas 

testemunhas Valbanir Glauber Melo e Teilo de Oliveira Borges, policiais 

militares que confirmaram a apreensão da arma de fogo localizada no 

interior do automóvel do denunciado (mídia audiovisual de fl. 80).Ainda, 

tem-se às fls. 41/47 o exame pericial que atestou a eficiência da arma de 

fogo e munições apreendidas.Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE a 

denúncia para CONDENAR o réu JOSÉ ALVES DA SILVA, já qualificado 

nos autos, nas sanções do art. 14 da Lei nº 10.826/2003, pelo que passo 

a individualizar a pena. Em atenção ao disposto no art. 59 do CP, tenho 

que o delito apresentou culpabilidade normal à espécie, não ultrapassando 

o juízo de reprovabilidade já previsto no tipo; o réu não é possuidor de 

maus antecedentes; poucos elementos foram coletados a respeito da 

conduta social e personalidade do agente, razão pela qual deixo de 

valorá-las; o motivo do crime restringiu-se à vontade de portar arma de 

fogo, o qual já é punido pela própria tipicidade; as circunstâncias do delito 

estão relatadas nos autos, nada se tendo a valorar negativamente; não 

houve consequências maiores à sociedade, sendo que esta em nada 

contribuiu para a ocorrência do crime.Desta forma, fixo a pena-base no 

mínimo legal, qual seja 02 (dois) anos de reclusão.Não há agravantes. 

Embora haja a atenuante da confissão, esta não será valorada, uma vez 

que a pena-base restou fixada no mínimo legal.Não há causas de 

diminuição ou aumento de pena, pelo que torno a pena definitiva do réu em 

02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, correspondentes a 1/30 

(um trigésimo) do salário mínimo vigente no país.O regime de cumprimento 

de pena será o aberto, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do Código 

Penal.Estando preenchidos os pressupostos legais, substituo a pena do 

condenado por duas restritivas de direitos, consistente em prestação 

pecuniária e multa, ambas a serem abatidas da fiança recolhida à fl. 33, 

pelo que resta cumprida a pena imposta.Havendo a substituição, não há 

falar em suspensão condicional da pena (art. 77, III, do CP).Concedo ao 

condenado o direito de apelar em liberdade.Declaro o perdimento da arma 

apreendida à fl. 16 em favor da União.Deixo de condenar o réu no 

pagamento de custas processuais.Oportunamente, após o trânsito em 
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julgado desta decisão, tomem-se as seguintes providências:a) lance o 

nome do réu no rol dos culpados;b) expeça-se guia de execução definitiva 

do condenado.c) Em cumprimento ao disposto no art. 72, §2º, do Código 

Eleitoral, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, 

comunicando-o sobre esta decisão;d) oficie-se ao órgão estadual de 

cadastro de dados sobre antecedentes, inclusive ao INFOSEG, 

fornecendo as informações sobre este decisório.e) proceda-se, com 

relação à arma apreendida, nos termos do disposto no art. 25 da Lei nº 

10.826/2003 e da C.N.G.C.Quanto à fiança, vincule-a ao executivo de 

pena.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Diante da revelia do réu, 

intime-o desta sentença por edital.Doravante, nomeio a causídica Romária 

Pereira da Costa (OAB-24305), como defensora dativa do réu, devendo a 

mesma ser intimada desta sentença, arbitro 01 (um) URH a título de 

honorários advocatícios, a serem posteriormente executados em face do 

Estado de Mato Grosso.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Daiani Dela Justina, 

digitei.

Paranatinga, 11 de fevereiro de 2020

Zélia Alves Bispo da Silva Gestor Judicial Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 80861 Nr: 2690-91.2017.811.0044

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Helio Aguilar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): União Administradora de Consórcios Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josimar Loula Filho - 

OAB:14290/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFFERSON DO CARMO ASSIS 

- OAB:04680, Thais Veiga de Campos - OAB:23859/MT

 PROCESSO N.º 2690-91.2017.811.0044 (80861)

Visto.

A parte autora peticionou nos autos informando que realizou o pagamento 

das custas iniciais no prazo devido e em razão disso requer que seja 

dado o devido prosseguimento

Analisando minuciosamente os autos, verifico que o presente feio foi 

extinto em razão da parte autora não comprovar o recolhimento das 

custas iniciais.

A parte autora alega que não sabia que era preciso juntar as guias de 

pagamento, achava que o próprio sistema anotaria.

Ora, cabia o advogado ter se manifestado dentro do prazo de recurso da 

sentença, eis que o feito foi extinto pelo fato de não ter recolhido as 

custas iniciais e não somente quando foi intimado para recolher as custas 

finais.

Deste modo, mantenho a sentença proferida à fl. 125.

 Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 10 de março de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 83299 Nr: 3903-35.2017.811.0044

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Françoise Vania da Rocha Guimarães Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josimar Loula Filho - 

OAB:14290/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.A parte autora, após ser intimada para efetuar o pagamento das 

custas finais, peticionou nos autos requerendo que seja tornado sem 

efeito os atos de cobrança de recolhimento de custas e taxa judiciária, em 

razão da gratuidade da ação.Extrai-se dos autos que a presente ação foi 

julgada extinta e condenou a parte autora no pagamento das custas (fls. 

80/81). Sabe-se que em mandado de segurança não cabe condenação em 

custas e honorários, de acordo com o disposto no inciso XXII, do art. 10, 

da Constituição Estadual e nos termos do art. 77, do Regimento Interno do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, in verbis:(...). Pelo exposto, acolho a 

manifestação da parte autora para tornar sem efeito a cobrança do 

recolhimento das custas e taxa judiciária.Arquive-se o presente feito. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 70597 Nr: 1848-48.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VRH, EFH, MRdS, FCH, BH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Silva Salvador - 

OAB:10.773-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gisele Marostica de Oliveira 

Feitoza Diniz - OAB:11962/MT

 Código n. 70597.

 Vistos.

Trata-se de ação de execução de alimentos ajuizada por Marilucia 

Resplande da Silva, genitora dos menores impúberes em face de Marco 

Antônio Haeffner.

Todavia, como se depreende da petição de fls. 104/106 dos autos, as 

partes transigiram amigavelmente, motivo pelo qual requerem a 

homologação do acordo e extinção do feito.

O Ministério Público pugnou pela homologação do acordo celebrado entre 

as partes fls. 107/108.

É o relatório. Decido.

O acordo firmado entre as partes constitui-se título executivo extrajudicial, 

conforme dispõe o art. 784, II, do CPC, necessitando, porém, de 

homologação para operar como título executivo judicial.

Sendo assim, em atendimento ao art. 200, do CPC, homologo para que 

produza seus efeitos jurídicos e legais efeitos a transação de fls. 104/106.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

nos termos do art. 487, III, do CPC, julgo extinto o presente feito, o que 

faço com resolução de mérito.

Expeça-se termo de guarda.

Intimem-se os causídicos para que comprovem a quitação do débito, após, 

vistas ao Ministério Público.

Custas processuais se houverem, pelo requerido.

P. I. C.

 Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias.

Paranatinga/MT, 26 de fevereiro de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 73600 Nr: 3024-62.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Júlio Cézar Francisco, Arildo Francisco, A.J.A. 

ARMAZENS GERAIS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se pessoalmente a parte autora para, em 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento no feito, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 64136 Nr: 2406-54.2015.811.0044

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRR RIO BONITO T. R. E R. DE PETRÓLEO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Antonio Gheller

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Wurzius - 

OAB:14.006/MT, ROSANGELA AGNER ROSSETTO - OAB:19394/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Antonio Gheller - 
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OAB:OAB/RS 90.060

 Vistos.

Intime-se pessoalmente a parte autora para, em 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento no feito, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 61604 Nr: 1258-08.2015.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eurides Gonçalves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora para se manifestar quanto à impugnação 

apresentada as fls.104/106.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 51400 Nr: 596-15.2013.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaú BBA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo Wiest, Jair Carlos Wiest, Vanderlei 

Gilberto Jacoby Egewarth

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joaquim Felipe Spadoni - 

OAB:6197/MT, Jorge Luis Zanon - OAB:9975-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se o credor para comprovar a averbação da penhora junto ao 

Cartório de Registro de Imóveis.

Expeça-se, mandado de avaliação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 24539 Nr: 572-26.2009.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evandro Silva Salvador

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Silva Salvador - 

OAB:10.773-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Medeiros de Lima - 

Procurador do Estado - OAB:

 Vistos.

Diante do alegado as fls. 184/185, em atenção ao Provimento nº 

11/2017-CM, de 10 de agosto de 2017, encaminhem-se ao Departamento 

da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, por meio de 

Malote Digital, os documentos relacionados no parágrafo 1º, do artigo 3º, 

do referido provimento, para a elaboração do cálculo de liquidação do 

débito com as retenções necessárias.

Apurado o cálculo pelo Departamento competente, expeça-se ofício 

requisitório à autoridade, na pessoa de quem o ente público foi citado, 

para, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar do seu recebimento, quitar 

a obrigação com o uso de guia de depósito na conta judicial vinculada ao 

p r o c e s s o  ( e n d e r e ç o : 

http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/guiaEmissaoPublicaForm.do) (art. 5º 

do Provimento).

O ofício requisitório será instruído com o cálculo e as devidas deduções, 

devendo, ainda, ser acompanhado dos documentos relacionados no artigo 

4º, §1º do Provimento.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 85623 Nr: 314-98.2018.811.0044

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andrea Cristina Linhares Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Caixa Econômica Federal - CEF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clara de Holleben Leite Muniz - 

OAB:5.446B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Acolho a justificativa apresentada pela Real Brasil (fls. 374/378/).

No mais, cumpra-se a decisão de fl. 372.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001026-37.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA GOMES DA SILVA PIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIEL GOMES DOS SANTOS OAB - TO7138 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO MAIA LTDA (REU)

NORTE SUL ADM EM TRANSP RODOVIARIO DE PASSAGEIRO E TURISMO 

LTDA - ME (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado os 

patronos da parte autora para comparecerem acompanhados do mesmo, à 

audiência designada para o dia 08/05/2020, às 15h:30min.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000309-88.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES SANTOS KLIMAWESKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA APARECIDA BONATTI OAB - MT9644/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

VISTO, Compulsando detidamente o feito, verifico que a parte requerente 

pugnou pelo deferimento dos benefícios da justiça gratuita, no entanto, 

nada comprovou. Dessa forma, considerando que a Constituição Federal 

dispõe no art. 5º, LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, 

intime-se o patrono da parte requerente para comprovar a miserabilidade 

alegada, no prazo de 10 (dez) dias, ou recolher as custas devidas, no 

prazo de 30 (trinta) dias, em consonância com o disposto no artigo 456, 

§1º, da CNGC, bem como trazer aos autos comprovante de endereço em 

nome da requerente ou contrato de aluguel em nome dela com firma 

reconhecida em cartório, eis que o comprovante de endereço constante 

nos autos encontra-se em nome de terceira pessoa. Decorrido o prazo de 

30 (trinta) dias in albis, intime-se a parte requerente, pessoalmente, para 

promover o regular andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código 

de Processo Civil. Após, venham os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. 

Paranatinga/MT, data inserida no sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000311-58.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR HENRIQUE DE PONTES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA APARECIDA BONATTI OAB - MT9644/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

VISTO, Compulsando detidamente o feito, verifico que a parte requerente 
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pugnou pelo deferimento dos benefícios da justiça gratuita, no entanto, 

nada comprovou. Dessa forma, considerando que a Constituição Federal 

dispõe no art. 5º, LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, 

intime-se o patrono da parte requerente para comprovar a miserabilidade 

alegada, no prazo de 10 (dez) dias, ou recolher as custas devidas, no 

prazo de 30 (trinta) dias, em consonância com o disposto no artigo 456, 

§1º, da CNGC. Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias in albis, intime-se a 

parte requerente, pessoalmente, para promover o regular andamento do 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo, nos 

termos do artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil. Após, venham os 

autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Paranatinga/MT, data inserida no sistema. Fabrício Sávio 

da Veiga Carlota Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000324-57.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

IVANETE RODRIGUES MAGALHAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DARCI CRISTIANO DE OLIVEIRA OAB - MS7313 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

VISTO, Compulsando detidamente o feito, verifico que a parte requerente 

pugnou pelo deferimento dos benefícios da justiça gratuita, no entanto, 

nada comprovou. Dessa forma, considerando que a Constituição Federal 

dispõe no art. 5º, LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, 

intime-se o patrono da parte requerente para comprovar a miserabilidade 

alegada, no prazo de 10 (dez) dias, ou recolher as custas devidas, no 

prazo de 30 (trinta) dias, em consonância com o disposto no artigo 456, 

§1º, da CNGC. Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias in albis, intime-se a 

parte requerente, pessoalmente, para promover o regular andamento do 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo, nos 

termos do artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil. Após, venham os 

autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Paranatinga/MT, data inserida no sistema. Fabrício Sávio 

da Veiga Carlota Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000330-64.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS DE OLIVEIRA ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA APARECIDA BONATTI OAB - MT9644/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

VISTO, Compulsando detidamente o feito, verifico que a parte requerente 

pugnou pelo deferimento dos benefícios da justiça gratuita, no entanto, 

nada comprovou. Dessa forma, considerando que a Constituição Federal 

dispõe no art. 5º, LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, 

intime-se o patrono da parte requerente para comprovar a miserabilidade 

alegada, no prazo de 10 (dez) dias, ou recolher as custas devidas, no 

prazo de 30 (trinta) dias, em consonância com o disposto no artigo 456, 

§1º, da CNGC, bem como trazer aos autos comprovante de endereço em 

nome da parte requerente ou contrato de aluguel em nome dela com firma 

reconhecida em cartório, eis que o comprovante de endereço constante 

nos autos encontra-se em nome de terceira pessoa. Decorrido o prazo de 

30 (trinta) dias in albis, intime-se a parte requerente, pessoalmente, para 

promover o regular andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código 

de Processo Civil. Após, venham os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. 

Paranatinga/MT, data inserida no sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000331-49.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DARCI CRISTIANO DE OLIVEIRA OAB - MS7313 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

VISTO, Compulsando detidamente o feito, verifico que a parte requerente 

pugnou pelo deferimento dos benefícios da justiça gratuita, no entanto, 

nada comprovou. Dessa forma, considerando que a Constituição Federal 

dispõe no art. 5º, LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, 

intime-se o patrono da parte requerente para comprovar a miserabilidade 

alegada, no prazo de 10 (dez) dias, ou recolher as custas devidas, no 

prazo de 30 (trinta) dias, em consonância com o disposto no artigo 456, 

§1º, da CNGC, bem como trazer aos autos comprovante de endereço 

legível e atualizado. Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias in albis, intime-se 

a parte requerente, pessoalmente, para promover o regular andamento do 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo, nos 

termos do artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil. Após, venham os 

autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Paranatinga/MT, data inserida no sistema. Fabrício Sávio 

da Veiga Carlota Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000350-55.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN DA SILVA BERNARDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DARCI CRISTIANO DE OLIVEIRA OAB - MS7313 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

VISTO, Compulsando detidamente o feito, verifico que a parte requerente 

pugnou pelo deferimento dos benefícios da justiça gratuita, no entanto, 

nada comprovou. Dessa forma, considerando que a Constituição Federal 

dispõe no art. 5º, LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, 

intime-se o patrono da parte requerente para comprovar a miserabilidade 

alegada, no prazo de 10 (dez) dias, ou recolher as custas devidas, no 

prazo de 30 (trinta) dias, em consonância com o disposto no artigo 456, 

§1º, da CNGC, bem como trazer aos autos comprovante de endereço em 

nome da parte requerente ou contrato de aluguel em nome dela com firma 

reconhecida em cartório, eis que o comprovante de endereço constante 

nos autos encontra-se em nome de terceira pessoa. Decorrido o prazo de 

30 (trinta) dias in albis, intime-se a parte requerente, pessoalmente, para 

promover o regular andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código 

de Processo Civil. Após, venham os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. 

Paranatinga/MT, data inserida no sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000355-77.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

NELITO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARCI CRISTIANO DE OLIVEIRA OAB - MS7313 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

VISTO, Compulsando detidamente o feito, verifico que a parte requerente 

pugnou pelo deferimento dos benefícios da justiça gratuita, no entanto, 

nada comprovou. Dessa forma, considerando que a Constituição Federal 

dispõe no art. 5º, LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, 
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intime-se o patrono da parte requerente para comprovar a miserabilidade 

alegada, no prazo de 10 (dez) dias, ou recolher as custas devidas, no 

prazo de 30 (trinta) dias, em consonância com o disposto no artigo 456, 

§1º, da CNGC. Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias in albis, intime-se a 

parte requerente, pessoalmente, para promover o regular andamento do 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo, nos 

termos do artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil. Após, venham os 

autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Paranatinga/MT, data inserida no sistema. Fabrício Sávio 

da Veiga Carlota Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000332-34.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO BREDA DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA APARECIDA BONATTI OAB - MT9644/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

VISTO, Compulsando detidamente o feito, verifico que a parte requerente 

pugnou pelo deferimento dos benefícios da justiça gratuita, no entanto, 

nada comprovou. Dessa forma, considerando que a Constituição Federal 

dispõe no art. 5º, LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, 

intime-se o patrono da parte requerente para comprovar a miserabilidade 

alegada, no prazo de 10 (dez) dias, ou recolher as custas devidas, no 

prazo de 30 (trinta) dias, em consonância com o disposto no artigo 456, 

§1º, da CNGC. Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias in albis, intime-se a 

parte requerente, pessoalmente, para promover o regular andamento do 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo, nos 

termos do artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil. Após, venham os 

autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Paranatinga/MT, data inserida no sistema. Fabrício Sávio 

da Veiga Carlota Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000360-02.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEVINO AMANCIO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DARCI CRISTIANO DE OLIVEIRA OAB - MS7313 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

VISTO, Compulsando detidamente o feito, verifico que a parte requerente 

pugnou pelo deferimento dos benefícios da justiça gratuita, no entanto, 

nada comprovou. Dessa forma, considerando que a Constituição Federal 

dispõe no art. 5º, LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, 

intime-se o patrono da parte requerente para comprovar a miserabilidade 

alegada, no prazo de 10 (dez) dias, ou recolher as custas devidas, no 

prazo de 30 (trinta) dias, em consonância com o disposto no artigo 456, 

§1º, da CNGC, bem como trazer aos autos comprovante de endereço 

atualizado. Ainda, por constar nos documentos pessoais que a parte 

autora é analfabeta, deve a procuração outorgada por ela ser formalizada 

por instrumento público, nos termos dos artigos 215, parágrafo 2º e 654 

do Código Civil. Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias in albis, intime-se a 

parte requerente, pessoalmente, para promover o regular andamento do 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo, nos 

termos do artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil. Após, venham os 

autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Paranatinga/MT, data inserida no sistema. Fabrício Sávio 

da Veiga Carlota Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000463-09.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

NABIA SENA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DARCI CRISTIANO DE OLIVEIRA OAB - MS7313 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

VISTO, Compulsando detidamente o feito, verifico que a parte requerente 

pugnou pelo deferimento dos benefícios da justiça gratuita, no entanto, 

nada comprovou. Dessa forma, considerando que a Constituição Federal 

dispõe no art. 5º, LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, 

intime-se o patrono da parte requerente para comprovar a miserabilidade 

alegada, no prazo de 10 (dez) dias, ou recolher as custas devidas, no 

prazo de 30 (trinta) dias, em consonância com o disposto no artigo 456, 

§1º, da CNGC, bem como trazer aos autos comprovante de endereço em 

nome da parte requerente ou contrato de aluguel em nome dela com firma 

reconhecida em cartório, eis que o comprovante de endereço constante 

nos autos encontra-se em nome de terceira pessoa. Decorrido o prazo de 

30 (trinta) dias in albis, intime-se a parte requerente, pessoalmente, para 

promover o regular andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código 

de Processo Civil. Após, venham os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. 

Paranatinga/MT, data inserida no sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000346-18.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MARTHA ROBERTANIA DIAS DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DARCI CRISTIANO DE OLIVEIRA OAB - MS7313 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

VISTO, Compulsando detidamente o feito, verifico que a parte requerente 

pugnou pelo deferimento dos benefícios da justiça gratuita, no entanto, 

nada comprovou. Dessa forma, considerando que a Constituição Federal 

dispõe no art. 5º, LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, 

intime-se o patrono da parte requerente para comprovar a miserabilidade 

alegada, no prazo de 10 (dez) dias, ou recolher as custas devidas, no 

prazo de 30 (trinta) dias, em consonância com o disposto no artigo 456, 

§1º, da CNGC, bem como trazer aos autos comprovante de endereço 

atualizado. Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias in albis, intime-se a parte 

requerente, pessoalmente, para promover o regular andamento do feito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo, nos 

termos do artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil. Após, venham os 

autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Paranatinga/MT, data inserida no sistema. Fabrício Sávio 

da Veiga Carlota Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000363-54.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ADALTO RODRIGUES MAGALHAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DARCI CRISTIANO DE OLIVEIRA OAB - MS7313 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

VISTO, Compulsando detidamente o feito, verifico que a parte requerente 

pugnou pelo deferimento dos benefícios da justiça gratuita, no entanto, 

nada comprovou. Dessa forma, considerando que a Constituição Federal 

dispõe no art. 5º, LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, 

intime-se o patrono da parte requerente para comprovar a miserabilidade 

alegada, no prazo de 10 (dez) dias, ou recolher as custas devidas, no 

prazo de 30 (trinta) dias, em consonância com o disposto no artigo 456, 

§1º, da CNGC, bem como trazer aos autos comprovante de endereço em 
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nome da parte requerente ou contrato de aluguel em nome dela com firma 

reconhecida em cartório, eis que o comprovante de endereço constante 

nos autos encontra-se em nome de terceira pessoa. Decorrido o prazo de 

30 (trinta) dias in albis, intime-se a parte requerente, pessoalmente, para 

promover o regular andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código 

de Processo Civil. Após, venham os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. 

Paranatinga/MT, data inserida no sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000458-84.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

IZAIAS ROSA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DARCI CRISTIANO DE OLIVEIRA OAB - MS7313 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

VISTO, Compulsando detidamente o feito, verifico que a parte requerente 

pugnou pelo deferimento dos benefícios da justiça gratuita, no entanto, 

nada comprovou. Dessa forma, considerando que a Constituição Federal 

dispõe no art. 5º, LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, 

intime-se o patrono da parte requerente para comprovar a miserabilidade 

alegada, no prazo de 10 (dez) dias, ou recolher as custas devidas, no 

prazo de 30 (trinta) dias, em consonância com o disposto no artigo 456, 

§1º, da CNGC, bem como trazer aos autos comprovante de endereço em 

nome da parte requerente ou contrato de aluguel em nome dela com firma 

reconhecida em cartório, eis que o comprovante de endereço constante 

nos autos encontra-se em nome de terceira pessoa. Decorrido o prazo de 

30 (trinta) dias in albis, intime-se a parte requerente, pessoalmente, para 

promover o regular andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código 

de Processo Civil. Após, venham os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. 

Paranatinga/MT, data inserida no sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000347-03.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROSA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DARCI CRISTIANO DE OLIVEIRA OAB - MS7313 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

VISTO, Compulsando detidamente o feito, verifico que a parte requerente 

pugnou pelo deferimento dos benefícios da justiça gratuita, no entanto, 

nada comprovou. Dessa forma, considerando que a Constituição Federal 

dispõe no art. 5º, LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, 

intime-se o patrono da parte requerente para comprovar a miserabilidade 

alegada, no prazo de 10 (dez) dias, ou recolher as custas devidas, no 

prazo de 30 (trinta) dias, em consonância com o disposto no artigo 456, 

§1º, da CNGC. Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias in albis, intime-se a 

parte requerente, pessoalmente, para promover o regular andamento do 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo, nos 

termos do artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil. Após, venham os 

autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Paranatinga/MT, data inserida no sistema. Fabrício Sávio 

da Veiga Carlota Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000475-57.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

CURTUME J. KEMPE LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO RODRIGUES FERREIRA OAB - SP290544 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEVADA SELARIA E COMERCIO LTDA - EPP (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado os 

patronos da parte autora para comparecerem acompanhados do mesmo, à 

audiência designada para o dia 08/05/2020, às 16h:30min.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000397-63.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

PACHECO & ANCELMO LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BASILIO ANTONIO DA SILVEIRA FILHO OAB - SP302032 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUSSIANE MOREIRA MARQUES 88992900163 (REU)

JUSSIANE MOREIRA MARQUES (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado os 

patronos da parte autora para comparecerem acompanhados do mesmo, à 

audiência designada para o dia 08/05/2020, às 17h:00min.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000916-38.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELZINA OMELO KUIQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA OAB - RJ100945-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado os 

patronos da parte requerida para comparecerem acompanhados do 

mesmo, à audiência designada para o dia 15/05/2020, às 13h:30min.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000916-38.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELZINA OMELO KUIQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA OAB - RJ100945-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado os 

patronos da parte autora para comparecerem acompanhados do mesmo, à 

audiência designada para o dia 15/05/2020, às 13h:30min.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000852-28.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINDA UNIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)
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Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado os 

patronos da parte autora para comparecerem acompanhados do mesmo, à 

audiência designada para o dia 15/05/2020, às 15h:00min.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001141-58.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

H. K. R. D. H. (AUTOR(A))

A. C. D. S. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA LOHRANNY SANTOS OLIVEIRA OAB - MT23083/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. J. D. H. (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado os 

patronos da parte autora para comparecerem acompanhados do mesmo, à 

audiência designada para o dia 05/05/2020, às 15h:00min.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001100-28.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILSA DE CASSIA CUSTODIO POLATO (AUTOR(A))

CARLOS ALBERTO POLATO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARISTELA MASSIGNAN MARTINS OAB - MT9248/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO JOSE BELDA MARCONDES (REU)

NEVIO SANTOS MARCONDES (REU)

PAULO BELDA MARCONDES (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado os 

patronos da parte autora para comparecerem acompanhados do mesmo, à 

audiência designada para o dia 28/05/2020, às 15h:00min.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001100-28.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILSA DE CASSIA CUSTODIO POLATO (AUTOR(A))

CARLOS ALBERTO POLATO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARISTELA MASSIGNAN MARTINS OAB - MT9248/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO JOSE BELDA MARCONDES (REU)

NEVIO SANTOS MARCONDES (REU)

PAULO BELDA MARCONDES (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 01/2019-GAB, IMPULSIONO estes autos com a 

finalidade de que seja intimada a parte autora para, no prazo de 10 (dez) 

dias, a efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado de citação dos confinantes/confrontantes ou 

ofereça meios para o cumprimento, emitindo guia para localidade a ser 

cumprido o mandado. Em caso de dúvida acerca do local ou região em que 

deverá ser emitida a guia entrar em contato com a Central de Mandados 

pelo telefone (66) 3573-1003. Informo ainda que a guia deverá ser 

efetuada através do site www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - 

Diligência - Emissão de Guia de Diligência, encaminhado a este Juízo o 

comprovante de pagamento ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de 

recolhimento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001834-42.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

GLEIDE FERNANDES MACHADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIMAR LOULA FILHO OAB - MT14290-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado os 

patronos da parte autora para comparecerem acompanhados do mesmo, à 

audiência designada para o dia 29/04/2020, às 14h:00min.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001854-33.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUSDETE GOMES CASTILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS GOMES OAB - MT26227/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PARANATINGA (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado os 

patronos da parte autora para comparecerem acompanhados do mesmo, à 

audiência designada para o dia 30/04/2020, às 16h:30min.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001856-03.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELI DE OLIVEIRA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS GOMES OAB - MT26227/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PARANATINGA (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado os 

patronos da parte autora para comparecerem acompanhados do mesmo, à 

audiência designada para o dia 30/04/2020, às 16h:00min.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001557-26.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA LAURINDA PAULO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

elysson galvão suzuki filipin de sena OAB - MT13997/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado os 

patronos da parte autora para comparecerem acompanhados do mesmo, à 

audiência designada para o dia 30/04/2020, às 15h:30min.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 55361 Nr: 1310-38.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gildo Carlos Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andreia Dela Justina - 

OAB:13133/MT, Fernanda Dela Justina - OAB:24853/O, Louise Rainer 

Pereira Gionédis - OAB:8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 55361

VISTO,

Trata-se de ação de cobrança promovida pelo BANCO DO BRASIL S/A em 

desfavor de GILDO CARLOS RODRIGUES.

Em síntese, a ação encontrava-se no arquivo provisório, por prazo 

determinado, a requerimento da parte autora. Decorrido o prazo, a autora 

compareceu aos autos requerendo o prosseguimento do feito com a 

citação do requerido no endereço diligenciado à fl. 95.

Deste modo, expeça-se mandado de citação ao endereço indicado pela 

parte autora à fl. 101.

Sobrevindo resposta da missiva, determino a intimação da parte autora 

para que requeira o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção da ação, nos termos do artigo 485, §1º, do CPC.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 11 de março de 2020.
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Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 58569 Nr: 3435-76.2014.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fruet Cruz Comércio e Representações Ltda, 

Danilo Goulart Cruz, Adriano Fruet Cruz, Cleuzeny de Oliveira Freitas, 

LINDAJARA DE FATIMA FRUET CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, Sérvio Túlio Barcelos - OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 58569.

VISTO,

Tratam-se os presentes autos de Execução de Titulo Extrajudicial 

intentado pelo Banco do Brasil, contra Fruet Cruz Comercio e 

Representações Ltda, Danilo Goulart Cruz, Lindajara de Fatima Fruet Cruz, 

Cleuzeny de Oliveira Freitas, e Adriano Fruet Cruz.

À fl. 57 o requerente pleiteia pela realização de penhora via sistemas 

BacenJud.

 Compulsando os atos, verifica-se que o calculo do debito se encontra 

desatualizado. Posto isso, indefiro por hora o pedido de fl. 57.

 Por outro lado, intime-se o exequente para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresente calculo atualizado do crédito, para que assim seja 

apreciado o pedido de busca via BacenJud.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga/MT, 11 de março de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 61768 Nr: 1332-62.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tomeko Suzuki - ME, Tomeko Suzuki

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

Procuradora do Estado - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, indefiro, o pedido de buscas de declarações sobre operações 

imobiliárias do executado, via sistema Infojud bem como expedição de 

oficio ao DOI.Por outro lado, intime-se à exequente para que em 15 

(quinze) dias, junte nos autos comprovação de diligências realizada ou 

informe bens passiveis de penhora do requerido.Em caso de ausência de 

manifestação determino a remessa dos autos ao arquivo provisório até 

decurso do prazo prescricional ou manifestação da parte, nos termos do 

art. 921 e seus parágrafos do CPC.Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Paranatinga/MT, 11 de março de 2020.Fabrício Sávio da Veiga CarlotaJuiz 

de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 4645 Nr: 46-74.2000.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaime Dias Pereira Filho, Jairo Dias Pereira, 

Jaivo Dias Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariel Marques Oliveira - 

OAB:6040-MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aroldo Fernandes da Luz - 

OAB:9492, Flávio Alexandre Martins Bertin - OAB:5925

 VISTO,

Trata-se de execução de titulo extrajudicial intentada por BANCO 

BRADESCO S/A em face de JAIME DIAS PEREIRA FILHO, JAIRO DIAS 

PEREIRA E JAIVO DIAS PEREIRA, todos devidamente qualificados nos 

autos.

Antes de adotar qualquer providência no presente feito, determino a 

intimação das partes, para manifestarem-se no prazo de 15 (quinze) dias, 

acerca da prescrição intercorrente, nos termos analógicos do artigo 921, 

§5º, do CPC.

Eventualmente, caso a parte exequente discorde de eventual prescrição 

intercorrente, deve requerer o que entender de direito, sob pena de 

extinção.

Intimem-se.

 Decorrido o prazo, certifique-se a secretaria e em seguida venham-me os 

autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga/MT, 11 de março de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 6045 Nr: 44-70.2001.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaime Dias Pereira Filho, Jairo Dias Pereira, 

Jaivo Dias Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonir Galera Mari - 

OAB:3.007-A/MT, Mariel Marques Oliveira - OAB:6040-MT, Mauro 

Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aroldo Fernandes da Luz - 

OAB:9492, Luciana Rosa Gomes - OAB:7848-B

 VISTO,

Trata-se de execução de titulo extrajudicial intentada por BANCO 

BRADESCO S/A em face de JAIME DIAS PEREIRA FILHO, JAIRO DIAS 

PEREIRA E JAIVO DIAS PEREIRA, todos devidamente qualificados nos 

autos.

Antes de adotar qualquer providência no presente feito, determino a 

intimação das partes, para manifestarem-se no prazo de 15 (quinze) dias, 

acerca da prescrição intercorrente, nos termos analógicos do artigo 921, 

§5º, do CPC.

Eventualmente, caso a parte exequente discorde de eventual prescrição 

intercorrente, deve requerer o que entender de direito, sob pena de 

extinção.

Intimem-se.

 Decorrido o prazo, certifique-se a secretaria e em seguida venham-me os 

autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga/MT, 11 de março de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 7214 Nr: 737-54.2001.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaivo Dias Pereira, Jairo Dias Pereira, Jaime 

Dias Pereira Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aroldo Fernandes da Luz - 

OAB:9492, Luciana Rosa Gomes - OAB:7848-B

 VISTO,

Trata-se de execução de titulo extrajudicial intentada por BANCO 

BRADESCO S/A em face de JAIME DIAS PEREIRA FILHO, JAIRO DIAS 

PEREIRA E JAIVO DIAS PEREIRA, todos devidamente qualificados nos 

autos.

Antes de adotar qualquer providência no presente feito, determino a 

intimação das partes, para manifestarem-se no prazo de 15 (quinze) dias, 

acerca da prescrição intercorrente, nos termos analógicos do artigo 921, 

§5º, do CPC.

Eventualmente, caso a parte exequente discorde de eventual prescrição 

intercorrente, deve requerer o que entender de direito, sob pena de 

extinção.

Intimem-se.

 Decorrido o prazo, certifique-se a secretaria e em seguida venham-me os 

autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga/MT, 11 de março de 2020.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069616/3/2020 Página 498 de 799



Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 16825 Nr: 907-50.2006.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaime Dias Pereira Filho, Jairo Dias Pereira, 

Jaivo Dias Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Mello de 

Oliveira - OAB:5134/MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aroldo Fernandes da Luz - 

OAB:9492, Etel de Oliveira Monteiro - OAB:61079-RS, Flávio 

Alexandre Martins Bertin - OAB:5925, Luciana Rosa Gomes - 

OAB:7848-B

 VISTO,

Trata-se de execução de titulo extrajudicial intentada por BANCO 

BRADESCO S/A em face de JAIME DIAS PEREIRA FILHO, JAIRO DIAS 

PEREIRA E JAIVO DIAS PEREIRA, todos devidamente qualificados nos 

autos.

Antes de adotar qualquer providência no presente feito, determino a 

intimação das partes, para manifestarem-se no prazo de 15 (quinze) dias, 

acerca da prescrição intercorrente, nos termos analógicos do artigo 921, 

§5º, do CPC.

Eventualmente, caso a parte exequente discorde de eventual prescrição 

intercorrente, deve requerer o que entender de direito, sob pena de 

extinção.

Intimem-se.

 Decorrido o prazo, certifique-se a secretaria e em seguida venham-me os 

autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga/MT, 11 de março de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 25246 Nr: 1289-38.2009.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaime Dias Pereira Filho, Jairo Dias Pereira, 

Jaivo Dias Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleber Lemes Almecer - 

OAB:11378, Marli Terezinha Mello de Oliveira - OAB:5134/MT, 

Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flávio Alexandre Martins 

Bertin - OAB:5925

 VISTO,

Trata-se de execução de titulo extrajudicial intentada por BANCO 

BRADESCO S/A em face de JAIME DIAS PEREIRA FILHO, JAIRO DIAS 

PEREIRA E JAIVO DIAS PEREIRA, todos devidamente qualificados nos 

autos.

Antes de adotar qualquer providência no presente feito, determino a 

intimação das partes, para manifestarem-se no prazo de 15 (quinze) dias, 

acerca da prescrição intercorrente, nos termos analógicos do artigo 921, 

§5º, do CPC.

Eventualmente, caso a parte exequente discorde de eventual prescrição 

intercorrente, deve requerer o que entender de direito, sob pena de 

extinção.

Intimem-se.

 Decorrido o prazo, certifique-se a secretaria e em seguida venham-me os 

autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga/MT, 11 de março de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 26038 Nr: 2073-15.2009.811.0044

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Malp Administração e 

Participação LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Gomes dos 

Santos - OAB:10366/MT

 Código 26038

VISTO,

Cuidam-se os presentes autos de Ação Civil Pública por obrigação de 

fazer ajuizada pelo Ministério Público Estadual face de AGROPECUÁRIA 

MALP ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA, todos regularmente 

qualificados nos autos.

Inicialmente, determino que a secretaria certifique a intimação da parte 

requerida e de seu assistente técnico acerca do dia, hora e local da 

pericia realizada.

 Em seguida, dê-se vistas ao Ministério Público para manifestar-se quanto 

ao pedido de fls. 813/816.

Por fim, venham-me os autos conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 11 de março de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 50894 Nr: 62-71.2013.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ingrid Costa Cruz Trento, Ingrid Costa Cruz 

Trento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Com essas considerações, determino a penhora online sobre dinheiro, 

em espécie ou em depósito, ou aplicação em instituição financeira, em 

nome das executadas Ingrid Costa Cruz Trento, CPF: 048.457.111-76 e 

Ingrid Costa Cruz Trento, CNPJ: 12.305.265/0001-87, até o limite da divida 

atualizada, no valor de R$ 51.530,19 (cinquenta e um mil quinhentos e 

trinta reais e dezenove centavos) conforme cálculos atualizados às fl. 

77.Havendo bloqueio de dinheiro, dê-se ciência à exequente da penhora 

efetivada nos autos, a fim de que requeira o que entender de direito. Em 

seguida, intime-se a parte executada para, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente impugnação.No caso de penhora negativa, dê-se 

ciência à credora da resposta encaminhada pelo Banco Central do Brasil 

S/A, informando que não foram encontrados valores a serem bloqueados 

nas contas da executada.Em sendo a constrição realizada em valor ínfimo, 

autorizo, desde já, o desbloqueio.Por fim, mantenham-se os autos 

conclusos em gabinete para a efetivação da busca e constrição acima 

deferida via sistema Bacenjud.Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Paranatinga – MT, 19 de Fevereiro de 2020.Fabrício Sávio da Veiga 

CarlotaJuiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 51799 Nr: 1001-51.2013.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Welf Nunes Pereira -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

Procurador - OAB:3791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, declaro a prescrição 

intercorrente do(s) crédito(s) tributário(s), e por consectário lógico julgo 

extinto o processo, com resolução de mérito, o que faço com fundamento 

no artigo 487, inciso II, do CPC, e no artigo 156, inciso V, do CTN.Ficam 

levantadas eventuais penhoras existentes.Sem custas judiciais e 

honorários, consoante disposto no caput do art. 39 da Lei nº 6.830/80. 

Transitada em julgado, arquive-se.Paranatinga/MT, 11 de março de 
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2020.Fabrício Sávio da Veiga CarlotaJuiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 75085 Nr: 3580-64.2016.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bento Peres Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DORVALINO GLERIAN - 

OAB:18906, GERALDO DA SILVA NASCIMENTO - OAB:19205/O

 Código 75085.

VISTO,

Compulsando os autos verifica-se que o denunciado ainda não fora 

intimado da sentença de fl. 279/284.

 O Ministério Público pugnou pela intimação do denunciado por meio de seu 

advogado, conforme dicção do art. 392 do CPP, in verbis:

“Art. 392”. A intimação da sentença será feita:

I - ao réu, pessoalmente, se estiver preso;

II - ao réu, pessoalmente, ou ao defensor por ele constituído, quando se 

livrar solto, ou, sendo afiançável a infração, tiver prestado fiança;

III - ao defensor constituído pelo réu, se este, afiançável, ou não, a 

infração, expedido o mandado de prisão, não tiver sido encontrado, e 

assim o certificar o oficial de justiça;”

Desta Feita, defiro o pedido ministerial de fl. 300, intime-se o denunciado 

da sentença, por meio do patrono do denunciado conforme art. 392 do 

CPP, bem como para que comprove a propriedade do bem apreendido do 

item 1 de fl. 14.

 Cumpra-se a sentença de fls. 279/284 em sua integralidade

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga/MT, 11 de março de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 99642 Nr: 1947-13.2019.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jean Nunes Piovesan, Pedro Gabriel 

Gonçalves Ferreira, Ronie Rodrigo Zeczkowski Kaiser

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlézio Moreira da Silva - 

OAB:14.277, ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - OAB:21521/O

 I – DO RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA Por todo o exposto, 

indefiro o pedido de relaxamento da prisão preventiva por excesso de 

prazo. II – DA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA Por todo o exposto, 

indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva, bem como de 

aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, por permanecerem 

presentes os requisitos que deram ensejo a decretação da prisão 

preventiva. III – OUTRAS CONSIDERAÇÕES Verifica-se do termo de 

audiência realizada no dia 11/03/2020 que o Ministério Público e a 

Defensoria Pública relataram não terem sido intimadas a comparecerem 

aquela audiência. De fato, consultado os autos verifico que eles não foram 

intimados apesar de devidamente determinado à fl. 241. Em razão desta 

deficiência, determino que a Secretaria tenha atenção redobrada com o 

cumprimento de processos que envolvem réu preso, eis que tal anomalia 

pode vir a causar nulidade absoluta em algum ato processual, violando 

diretamente o princípio da celeridade que rege as ações desta natureza. 

Por fim, vistas ao Ministério Público para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, acerca das testemunhas 

as quais insiste em ouvir. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Paranatinga/MT, 12 de março de 2020. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz 

de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 103797 Nr: 3221-12.2019.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andre Nelson Garcia, Wesley Pereira Jesus, 

Tomaz Alves Nogueira Pereira Neto, Cleber Soares da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO CARLOS DE 

MORAIS - OAB:25598/GO, LEONARDO DORNELLES SALES - 

OAB:25782/O, MIRIAM RIBEIRO GUIMARAES - OAB:48116/GO

 Baseado em tal entendimento, vemos que é totalmente possível a 

utilização de bens em razão da apreensão pela suspeita da prática de 

delitos previstos na lei n.º 11.343/06. Todavia, tal possibilidade se limita a 

agentes ou órgãos públicos. Assim, como a peticionante de fls. 239/240 

trata-se de entidade filantrópica, a qual não se enquadra nas disposições 

legais do artigo 62 da Lei n.º 11.343/06, indefiro o pedido de doação, em 

estrita consonância com o parecer ministerial. Por fim, remetam-se, a 

assessoria do juízo, as informações requisitadas pelo Relator do Habeas 

Corpus nº 1006393-43.2020.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal, e 

prestadas por este juízo nesta data, via malote digital, conforme 

determinações da CNGC. Intimem-se. Cientifique-se o peticionante. Dê-se 

ciência ao Ministério Público. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Paranatinga/ MT, 12 de março de 2020. Fabrício Sávio da Veiga Carlota 

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 54200 Nr: 329-09.2014.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Juliana de Azevedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina Pereira Tomé 

Wichoski - OAB:OAB/PR 65.216, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:8123, Maria Amélia C. Mastrorosa Vianna - OAB:16.555A, 

Marilson Mendes Ribeiro - OAB:16.108- MT, Paulo Fernando 

Piagentini de Souza - OAB:13.930/MT, THAIS DANIELA TUSSOLINI DE 

ALMEIDA - OAB:21589/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código

 VISTO,

Trata-se de ação de execução de titulo extrajudicial promovida pelo 

BANCO DO BRASIL S/A.

Em síntese, a ação encontrava-se no arquivo provisório, por prazo 

determinado, a requerimento da parte exequente. Decorrido o prazo, a 

exequente compareceu aos autos requerendo o prosseguimento do feito.

Vieram-me os autos conclusos.

A ação de execução de título extrajudicial é nada mais, nada menos do 

que uma ação judicial visando o recebimento de valores oriundos de algum 

título de crédito específico que ficou em aberto.

Deste modo, compete à parte credora ingressar judicialmente com a ação 

e promover as diligencias e requerimentos necessários à satisfação de 

seu crédito, os quais serão analisados e deferidos, ou não, pelo Juiz.

Assim, não pode a parte exequente comparecer aos autos, os quais se 

encontravam em arquivo provisório a seu pedido, requerendo o 

prosseguimento do feito sem discriminar o que pretende seja feito para 

satisfazer o seu crédito. Não compete ao Juiz determinar a realização de 

providencias visando satisfazer o crédito da parte autora sem que ela 

requeira, sob pena de violação aos princípios da imparcialidade e 

isonomia.

Por todo o exposto, determino a intimação da exequente para que requeira 

o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção da ação, nos termos do artigo 485, §1º, do CPC.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 11 de março de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 54297 Nr: 3090-47.2013.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neura Silva do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069616/3/2020 Página 500 de 799



 VISTO,

Trata-se de ação de execução de titulo extrajudicial promovida pelo 

BANCO DO BRASIL S/A.

Em síntese, a ação encontrava-se no arquivo provisório, por prazo 

determinado, a requerimento da parte exequente. Decorrido o prazo, a 

exequente compareceu aos autos requerendo o prosseguimento do feito.

Vieram-me os autos conclusos.

A ação de execução de título extrajudicial é nada mais, nada menos do 

que uma ação judicial visando o recebimento de valores oriundos de algum 

título de crédito específico que ficou em aberto.

Deste modo, compete à parte credora ingressar judicialmente com a ação 

e promover as diligencias e requerimentos necessários à satisfação de 

seu crédito, os quais serão analisados e deferidos, ou não, pelo Juiz.

Assim, não pode a parte exequente comparecer aos autos, os quais se 

encontravam em arquivo provisório a seu pedido, requerendo o 

prosseguimento do feito sem discriminar o que pretende seja feito para 

satisfazer o seu crédito. Não compete ao Juiz determinar a realização de 

providencias visando satisfazer o crédito da parte autora sem que ela 

requeira, sob pena de violação aos princípios da imparcialidade e 

isonomia.

Por todo o exposto, determino a intimação da exequente para que requeira 

o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção da ação, nos termos do artigo 485, §1º, do CPC.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 11 de março de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 54502 Nr: 595-93.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mercez Rodrigues Batista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:13.842-A, Louise Rainer Pereira Gionédis - OAB:8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código

 VISTO,

Trata-se de ação de execução de titulo extrajudicial promovida pelo 

BANCO DO BRASIL S/A.

Em síntese, a ação encontrava-se no arquivo provisório, por prazo 

determinado, a requerimento da parte exequente. Decorrido o prazo, a 

exequente compareceu aos autos requerendo o prosseguimento do feito.

Vieram-me os autos conclusos.

A ação de execução de título extrajudicial é nada mais, nada menos do 

que uma ação judicial visando o recebimento de valores oriundos de algum 

título de crédito específico que ficou em aberto.

Deste modo, compete à parte credora ingressar judicialmente com a ação 

e promover as diligencias e requerimentos necessários à satisfação de 

seu crédito, os quais serão analisados e deferidos, ou não, pelo Juiz.

Assim, não pode a parte exequente comparecer aos autos, os quais se 

encontravam em arquivo provisório a seu pedido, requerendo o 

prosseguimento do feito sem discriminar o que pretende seja feito para 

satisfazer o seu crédito. Não compete ao Juiz determinar a realização de 

providencias visando satisfazer o crédito da parte autora sem que ela 

requeira, sob pena de violação aos princípios da imparcialidade e 

isonomia.

Por todo o exposto, determino a intimação da exequente para que requeira 

o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção da ação, nos termos do artigo 485, §1º, do CPC.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 11 de março de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 54542 Nr: 631-38.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilson Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Müller Koenig - 

OAB:22165-A/MT, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli  - 

OAB:17980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: cristiano bruno - OAB:

 Código

 VISTO,

Trata-se de ação de execução de titulo extrajudicial promovida pelo 

BANCO DO BRASIL S/A.

Em síntese, a ação encontrava-se no arquivo provisório, por prazo 

determinado, a requerimento da parte exequente. Decorrido o prazo, a 

exequente compareceu aos autos requerendo o prosseguimento do feito.

Vieram-me os autos conclusos.

A ação de execução de título extrajudicial é nada mais, nada menos do 

que uma ação judicial visando o recebimento de valores oriundos de algum 

título de crédito específico que ficou em aberto.

Deste modo, compete à parte credora ingressar judicialmente com a ação 

e promover as diligencias e requerimentos necessários à satisfação de 

seu crédito, os quais serão analisados e deferidos, ou não, pelo Juiz.

Assim, não pode a parte exequente comparecer aos autos, os quais se 

encontravam em arquivo provisório a seu pedido, requerendo o 

prosseguimento do feito sem discriminar o que pretende seja feito para 

satisfazer o seu crédito. Não compete ao Juiz determinar a realização de 

providencias visando satisfazer o crédito da parte autora sem que ela 

requeira, sob pena de violação aos princípios da imparcialidade e 

isonomia.

Por todo o exposto, determino a intimação da exequente para que requeira 

o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção da ação, nos termos do artigo 485, §1º, do CPC.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 11 de março de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 62263 Nr: 1578-58.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco de Oliveira Soares Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Müller Koenig - 

OAB:22165-A/MT, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli  - 

OAB:17980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código

 VISTO,

Trata-se de ação de execução de titulo extrajudicial promovida pelo 

BANCO DO BRASIL S/A.

Em síntese, a ação encontrava-se no arquivo provisório, por prazo 

determinado, a requerimento da parte exequente. Decorrido o prazo, a 

exequente compareceu aos autos requerendo o prosseguimento do feito.

Vieram-me os autos conclusos.

A ação de execução de título extrajudicial é nada mais, nada menos do 

que uma ação judicial visando o recebimento de valores oriundos de algum 

título de crédito específico que ficou em aberto.

Deste modo, compete à parte credora ingressar judicialmente com a ação 

e promover as diligencias e requerimentos necessários à satisfação de 

seu crédito, os quais serão analisados e deferidos, ou não, pelo Juiz.

Assim, não pode a parte exequente comparecer aos autos, os quais se 

encontravam em arquivo provisório a seu pedido, requerendo o 

prosseguimento do feito sem discriminar o que pretende seja feito para 

satisfazer o seu crédito. Não compete ao Juiz determinar a realização de 

providencias visando satisfazer o crédito da parte autora sem que ela 

requeira, sob pena de violação aos princípios da imparcialidade e 

isonomia.

Por todo o exposto, determino a intimação da exequente para que requeira 

o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção da ação, nos termos do artigo 485, §1º, do CPC.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 11 de março de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota
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Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 62328 Nr: 1600-19.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osvaldir Freitas Gama

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Müller Koenig - 

OAB:22165-A/MT, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli  - 

OAB:17980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código

 VISTO,

Trata-se de ação de execução de titulo extrajudicial promovida pelo 

BANCO DO BRASIL S/A.

Em síntese, a ação encontrava-se no arquivo provisório, por prazo 

determinado, a requerimento da parte exequente. Decorrido o prazo, a 

exequente compareceu aos autos requerendo o prosseguimento do feito.

Vieram-me os autos conclusos.

A ação de execução de título extrajudicial é nada mais, nada menos do 

que uma ação judicial visando o recebimento de valores oriundos de algum 

título de crédito específico que ficou em aberto.

Deste modo, compete à parte credora ingressar judicialmente com a ação 

e promover as diligencias e requerimentos necessários à satisfação de 

seu crédito, os quais serão analisados e deferidos, ou não, pelo Juiz.

Assim, não pode a parte exequente comparecer aos autos, os quais se 

encontravam em arquivo provisório a seu pedido, requerendo o 

prosseguimento do feito sem discriminar o que pretende seja feito para 

satisfazer o seu crédito. Não compete ao Juiz determinar a realização de 

providencias visando satisfazer o crédito da parte autora sem que ela 

requeira, sob pena de violação aos princípios da imparcialidade e 

isonomia.

Por todo o exposto, determino a intimação da exequente para que requeira 

o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção da ação, nos termos do artigo 485, §1º, do CPC.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 11 de março de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 62336 Nr: 1601-04.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neura Silva do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código

 VISTO,

Trata-se de ação de execução de titulo extrajudicial promovida pelo 

BANCO DO BRASIL S/A.

Em síntese, a ação encontrava-se no arquivo provisório, por prazo 

determinado, a requerimento da parte exequente. Decorrido o prazo, a 

exequente compareceu aos autos requerendo o prosseguimento do feito.

Vieram-me os autos conclusos.

A ação de execução de título extrajudicial é nada mais, nada menos do 

que uma ação judicial visando o recebimento de valores oriundos de algum 

título de crédito específico que ficou em aberto.

Deste modo, compete à parte credora ingressar judicialmente com a ação 

e promover as diligencias e requerimentos necessários à satisfação de 

seu crédito, os quais serão analisados e deferidos, ou não, pelo Juiz.

Assim, não pode a parte exequente comparecer aos autos, os quais se 

encontravam em arquivo provisório a seu pedido, requerendo o 

prosseguimento do feito sem discriminar o que pretende seja feito para 

satisfazer o seu crédito. Não compete ao Juiz determinar a realização de 

providencias visando satisfazer o crédito da parte autora sem que ela 

requeira, sob pena de violação aos princípios da imparcialidade e 

isonomia.

Por todo o exposto, determino a intimação da exequente para que requeira 

o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção da ação, nos termos do artigo 485, §1º, do CPC.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 11 de março de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 62863 Nr: 1822-84.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código

 VISTO,

Trata-se de ação de execução de titulo extrajudicial promovida pelo 

BANCO DO BRASIL S/A.

Em síntese, a ação encontrava-se no arquivo provisório, por prazo 

determinado, a requerimento da parte exequente. Decorrido o prazo, a 

exequente compareceu aos autos requerendo o prosseguimento do feito.

Vieram-me os autos conclusos.

A ação de execução de título extrajudicial é nada mais, nada menos do 

que uma ação judicial visando o recebimento de valores oriundos de algum 

título de crédito específico que ficou em aberto.

Deste modo, compete à parte credora ingressar judicialmente com a ação 

e promover as diligencias e requerimentos necessários à satisfação de 

seu crédito, os quais serão analisados e deferidos, ou não, pelo Juiz.

Assim, não pode a parte exequente comparecer aos autos, os quais se 

encontravam em arquivo provisório a seu pedido, requerendo o 

prosseguimento do feito sem discriminar o que pretende seja feito para 

satisfazer o seu crédito. Não compete ao Juiz determinar a realização de 

providencias visando satisfazer o crédito da parte autora sem que ela 

requeira, sob pena de violação aos princípios da imparcialidade e 

isonomia.

Por todo o exposto, determino a intimação da exequente para que requeira 

o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção da ação, nos termos do artigo 485, §1º, do CPC.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 11 de março de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 62943 Nr: 1848-82.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código

 VISTO,

Trata-se de ação de execução de titulo extrajudicial promovida pelo 

BANCO DO BRASIL S/A.

Em síntese, a ação encontrava-se no arquivo provisório, por prazo 

determinado, a requerimento da parte exequente. Decorrido o prazo, a 

exequente compareceu aos autos requerendo o prosseguimento do feito.

Vieram-me os autos conclusos.

A ação de execução de título extrajudicial é nada mais, nada menos do 

que uma ação judicial visando o recebimento de valores oriundos de algum 

título de crédito específico que ficou em aberto.

Deste modo, compete à parte credora ingressar judicialmente com a ação 

e promover as diligencias e requerimentos necessários à satisfação de 

seu crédito, os quais serão analisados e deferidos, ou não, pelo Juiz.

Assim, não pode a parte exequente comparecer aos autos, os quais se 

encontravam em arquivo provisório a seu pedido, requerendo o 

prosseguimento do feito sem discriminar o que pretende seja feito para 

satisfazer o seu crédito. Não compete ao Juiz determinar a realização de 
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providencias visando satisfazer o crédito da parte autora sem que ela 

requeira, sob pena de violação aos princípios da imparcialidade e 

isonomia.

Por todo o exposto, determino a intimação da exequente para que requeira 

o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção da ação, nos termos do artigo 485, §1º, do CPC.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 11 de março de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 64913 Nr: 2718-30.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divino Bento Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Müller Koenig - 

OAB:22165-A/MT, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli  - 

OAB:17980-A/MT, LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES - OAB:10062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código

 VISTO,

Trata-se de ação de execução de titulo extrajudicial promovida pelo 

BANCO DO BRASIL S/A.

Em síntese, a ação encontrava-se no arquivo provisório, por prazo 

determinado, a requerimento da parte exequente. Decorrido o prazo, a 

exequente compareceu aos autos requerendo o prosseguimento do feito.

Vieram-me os autos conclusos.

A ação de execução de título extrajudicial é nada mais, nada menos do 

que uma ação judicial visando o recebimento de valores oriundos de algum 

título de crédito específico que ficou em aberto.

Deste modo, compete à parte credora ingressar judicialmente com a ação 

e promover as diligencias e requerimentos necessários à satisfação de 

seu crédito, os quais serão analisados e deferidos, ou não, pelo Juiz.

Assim, não pode a parte exequente comparecer aos autos, os quais se 

encontravam em arquivo provisório a seu pedido, requerendo o 

prosseguimento do feito sem discriminar o que pretende seja feito para 

satisfazer o seu crédito. Não compete ao Juiz determinar a realização de 

providencias visando satisfazer o crédito da parte autora sem que ela 

requeira, sob pena de violação aos princípios da imparcialidade e 

isonomia.

Por todo o exposto, determino a intimação da exequente para que requeira 

o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção da ação, nos termos do artigo 485, §1º, do CPC.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 11 de março de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 60899 Nr: 936-85.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Francisco de Pinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código

 VISTO,

Trata-se de ação de execução de titulo extrajudicial promovida pelo 

BANCO DO BRASIL S/A.

Em síntese, a ação encontrava-se no arquivo provisório, por prazo 

determinado, a requerimento da parte exequente. Decorrido o prazo, a 

exequente compareceu aos autos requerendo o prosseguimento do feito.

Vieram-me os autos conclusos.

A ação de execução de título extrajudicial é nada mais, nada menos do 

que uma ação judicial visando o recebimento de valores oriundos de algum 

título de crédito específico que ficou em aberto.

Deste modo, compete à parte credora ingressar judicialmente com a ação 

e promover as diligencias e requerimentos necessários à satisfação de 

seu crédito, os quais serão analisados e deferidos, ou não, pelo Juiz.

Assim, não pode a parte exequente comparecer aos autos, os quais se 

encontravam em arquivo provisório a seu pedido, requerendo o 

prosseguimento do feito sem discriminar o que pretende seja feito para 

satisfazer o seu crédito. Não compete ao Juiz determinar a realização de 

providencias visando satisfazer o crédito da parte autora sem que ela 

requeira, sob pena de violação aos princípios da imparcialidade e 

isonomia.

Por todo o exposto, determino a intimação da exequente para que requeira 

o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção da ação, nos termos do artigo 485, §1º, do CPC.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 11 de março de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 60969 Nr: 963-68.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Otaviano Ferreira da Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código

 VISTO,

Trata-se de ação de execução de titulo extrajudicial promovida pelo 

BANCO DO BRASIL S/A.

Em síntese, a ação encontrava-se no arquivo provisório, por prazo 

determinado, a requerimento da parte exequente. Decorrido o prazo, a 

exequente compareceu aos autos requerendo o prosseguimento do feito.

Vieram-me os autos conclusos.

A ação de execução de título extrajudicial é nada mais, nada menos do 

que uma ação judicial visando o recebimento de valores oriundos de algum 

título de crédito específico que ficou em aberto.

Deste modo, compete à parte credora ingressar judicialmente com a ação 

e promover as diligencias e requerimentos necessários à satisfação de 

seu crédito, os quais serão analisados e deferidos, ou não, pelo Juiz.

Assim, não pode a parte exequente comparecer aos autos, os quais se 

encontravam em arquivo provisório a seu pedido, requerendo o 

prosseguimento do feito sem discriminar o que pretende seja feito para 

satisfazer o seu crédito. Não compete ao Juiz determinar a realização de 

providencias visando satisfazer o crédito da parte autora sem que ela 

requeira, sob pena de violação aos princípios da imparcialidade e 

isonomia.

Por todo o exposto, determino a intimação da exequente para que requeira 

o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção da ação, nos termos do artigo 485, §1º, do CPC.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 11 de março de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 61105 Nr: 1025-11.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jurandir Francisco de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código

 VISTO,

Trata-se de ação de execução de titulo extrajudicial promovida pelo 

BANCO DO BRASIL S/A.

Em síntese, a ação encontrava-se no arquivo provisório, por prazo 

determinado, a requerimento da parte exequente. Decorrido o prazo, a 

exequente compareceu aos autos requerendo o prosseguimento do feito.

Vieram-me os autos conclusos.

A ação de execução de título extrajudicial é nada mais, nada menos do 
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que uma ação judicial visando o recebimento de valores oriundos de algum 

título de crédito específico que ficou em aberto.

Deste modo, compete à parte credora ingressar judicialmente com a ação 

e promover as diligencias e requerimentos necessários à satisfação de 

seu crédito, os quais serão analisados e deferidos, ou não, pelo Juiz.

Assim, não pode a parte exequente comparecer aos autos, os quais se 

encontravam em arquivo provisório a seu pedido, requerendo o 

prosseguimento do feito sem discriminar o que pretende seja feito para 

satisfazer o seu crédito. Não compete ao Juiz determinar a realização de 

providencias visando satisfazer o crédito da parte autora sem que ela 

requeira, sob pena de violação aos princípios da imparcialidade e 

isonomia.

Por todo o exposto, determino a intimação da exequente para que requeira 

o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção da ação, nos termos do artigo 485, §1º, do CPC.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 11 de março de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 61751 Nr: 1322-18.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO GAMA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Müller Koenig - 

OAB:22165-A/MT, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli  - 

OAB:17980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código

 VISTO,

Trata-se de ação de execução de titulo extrajudicial promovida pelo 

BANCO DO BRASIL S/A.

Em síntese, a ação encontrava-se no arquivo provisório, por prazo 

determinado, a requerimento da parte exequente. Decorrido o prazo, a 

exequente compareceu aos autos requerendo o prosseguimento do feito.

Vieram-me os autos conclusos.

A ação de execução de título extrajudicial é nada mais, nada menos do 

que uma ação judicial visando o recebimento de valores oriundos de algum 

título de crédito específico que ficou em aberto.

Deste modo, compete à parte credora ingressar judicialmente com a ação 

e promover as diligencias e requerimentos necessários à satisfação de 

seu crédito, os quais serão analisados e deferidos, ou não, pelo Juiz.

Assim, não pode a parte exequente comparecer aos autos, os quais se 

encontravam em arquivo provisório a seu pedido, requerendo o 

prosseguimento do feito sem discriminar o que pretende seja feito para 

satisfazer o seu crédito. Não compete ao Juiz determinar a realização de 

providencias visando satisfazer o crédito da parte autora sem que ela 

requeira, sob pena de violação aos princípios da imparcialidade e 

isonomia.

Por todo o exposto, determino a intimação da exequente para que requeira 

o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção da ação, nos termos do artigo 485, §1º, do CPC.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 11 de março de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 55364 Nr: 1313-90.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josué Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código

 VISTO,

Trata-se de ação de execução de titulo extrajudicial promovida pelo 

BANCO DO BRASIL S/A.

Em síntese, a ação encontrava-se no arquivo provisório, por prazo 

determinado, a requerimento da parte exequente. Decorrido o prazo, a 

exequente compareceu aos autos requerendo o prosseguimento do feito.

Vieram-me os autos conclusos.

A ação de execução de título extrajudicial é nada mais, nada menos do 

que uma ação judicial visando o recebimento de valores oriundos de algum 

título de crédito específico que ficou em aberto.

Deste modo, compete à parte credora ingressar judicialmente com a ação 

e promover as diligencias e requerimentos necessários à satisfação de 

seu crédito, os quais serão analisados e deferidos, ou não, pelo Juiz.

Assim, não pode a parte exequente comparecer aos autos, os quais se 

encontravam em arquivo provisório a seu pedido, requerendo o 

prosseguimento do feito sem discriminar o que pretende seja feito para 

satisfazer o seu crédito. Não compete ao Juiz determinar a realização de 

providencias visando satisfazer o crédito da parte autora sem que ela 

requeira, sob pena de violação aos princípios da imparcialidade e 

isonomia.

Por todo o exposto, determino a intimação da exequente para que requeira 

o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção da ação, nos termos do artigo 485, §1º, do CPC.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 11 de março de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84797 Nr: 4573-73.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luis Artur Potrich

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar as partes para no 

prazo de 15 (quinze) dias para apresentação ou alteração de quesitos e 

indicação de assistente técnico (artigo 465, §1º, incisos II e III, Código de 

Processo Civil,), bem como, para a parte autora manifestar no prazo de 10 

(dez) dias acerca dos honorários.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 88638 Nr: 1850-47.2018.811.0044

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Luiz Cintra Silveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Serrado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jamil Alves de Souza - 

OAB:12880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311/MT

 Processo nº 1850-47.2018.811.0044 (Código 88638)

VISTO,

Defiro o pedido de fl. 138.

Intime-se a testemunha Elson Alves Ribeiro por Carta de Intimação no 

endereço informado às fl.138 v.

Cumpram-se as demais determinações de fl. 136.

 Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 11 de março de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 76938 Nr: 738-77.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gervasio Souza Chagas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Recebo o cumprimento de sentença de fls.104/110.Por conseguinte, 

intime-se o executado para, querendo, apresentar impugnação à 

execução, no prazo de 30 (trinta) dias, na forma que alude o art. 535 do 

NCPC. O expediente deverá se fazer acompanhar do petitório e demais 

documentos necessários.Decorrido o prazo sem apresentação da 

impugnação, o que deverá ser certificado, ou concordando o executado 

com o cálculo apresentado pela parte autora, homologo, desde já, o 

referido cálculo. Após, sendo o crédito inferior a 60 (sessenta) salários 

mínimos, em conformidade com o art. 17, § 1º da Lei nº 10.259/01, 

expeça-se ofício requisitório, via RPV, observando o disposto no art. 443 

e seguintes da CNGC/MT e Resolução nº 168/2011-CJF. Sem prejuízo, 

caso o crédito seja superior a 60 (sessenta salários mínimos), expeça-se 

o competente precatório requisitório.Assim, proceda-se, a Sra. Gestora, a 

conversão do tipo de ação.Por outro lado, a requerente também pleiteia a 

intimação do requerido para implantação do benefício, sob pena de ser-lhe 

arbitrada multa diáriaINTIME-SE a autarquia ré, na pessoa do chefe da 

Agência de Atendimento de Demandas Judiciais (APSADJ), sita à Av. 

Getúlio Vargas, nº 553, 9º andar, Cuiabá/MT, para que, no prazo 

impreterível de 10 (dez) dias, proceda à implantação do benefício 

previdenciário, devidamente revisado, sob pena de incorrer no crime de 

prevaricação, nos termos do art. 319, do Código Penal.Se decorrido o 

prazo in albis, determino, desde já, seja extraída cópia dos autos e 

encaminhada ao Ministério Público Federal para as providências 

cabíveis.Cumpra-se, expedindo o necessário. Paranatinga/MT, 11 de 

março de 2020.Fabrício Sávio da Veiga CarlotaJuiz de Direito em 

Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 79010 Nr: 1765-95.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carlos de Souza Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Águas de Paranatinga LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Paulo Maia Teixeira - 

OAB:4705

 Processo nº 765-95.2017.811.0044 (Código 79010)

VISTO,

Recebo o cumprimento de sentença de fls. 119/124

 Por conseguinte, intime-se a parte executada, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetue o pagamento do débito, sob pena de multa de 10% 

(dez por cento) do valor da condenação, bem como honorários 

advocatícios a serem arbitrados no mesmo patamar (NCPC, art. 523, § 1º).

Consigne-se na intimação que, decorrido o prazo para o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte 

embargante, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente 

impugnação (CPC, art. 525).

Ainda, em caso de não pagamento, expeça-se mandado de penhora e 

avaliação de tantos bens do devedor quantos forem necessários ao 

pagamento da dívida (NCPC, art. 523, § 3º).

Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do 

novel Código de Processo Civil, manifeste-se a parte credora, no prazo de 

15 (quinze) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação de bens 

penhorados.

Por fim, proceda-se, o(a) Sr(a). Gestor(a), à conversão da ação em 

cumprimento de sentença, nos termos emanados pelos arts. 348 e 349, da 

CNGC/MT.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 11 de março de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 81675 Nr: 3122-13.2017.811.0044

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Derli Antonio Feltrin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guimarães Agricola Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Classir Miguel Rigon - 

OAB:20420 B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréia Lehnen - 

OAB:10752-B/MT, Eloane Valetim Evangelista - OAB:20645/MT

 Processo nº 3122-13.2017.811.0044 (Código 81675)

VISTO,

Recebo o cumprimento de sentença de honorários advocatícios de fls. 

64/65.

 Por conseguinte, intime-se a parte executada, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetue o pagamento do débito, sob pena de multa de 10% 

(dez por cento) do valor da condenação, bem como honorários 

advocatícios a serem arbitrados no mesmo patamar (NCPC, art. 523, § 1º).

Consigne-se na intimação que, decorrido o prazo para o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte 

embargante, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente 

impugnação (CPC, art. 525).

Ainda, em caso de não pagamento, expeça-se mandado de penhora e 

avaliação de tantos bens do devedor quantos forem necessários ao 

pagamento da dívida (NCPC, art. 523, § 3º).

Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do 

novel Código de Processo Civil, manifeste-se a parte credora, no prazo de 

15 (quinze) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação de bens 

penhorados.

Por fim, proceda-se, o(a) Sr(a). Gestor(a), à conversão da ação em 

cumprimento de sentença, nos termos emanados pelos arts. 348 e 349, da 

CNGC/MT.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 11 de março de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 71170 Nr: 2079-75.2016.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcus Vinicius de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vivo - Telefônica Brasil S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE - OAB:13333

 Processo nº 2079-75.2016.811.0044 (Código 71170)

VISTO,

Recebo o cumprimento de sentença de fls. 82/87.

 Por conseguinte, intime-se a parte executada, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetue o pagamento do débito, sob pena de multa de 10% 

(dez por cento) do valor da condenação, bem como honorários 

advocatícios a serem arbitrados no mesmo patamar (NCPC, art. 523, § 1º).

Consigne-se na intimação que, decorrido o prazo para o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte 

embargante, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente 

impugnação (CPC, art. 525).

Ainda, em caso de não pagamento, expeça-se mandado de penhora e 

avaliação de tantos bens do devedor quantos forem necessários ao 

pagamento da dívida (NCPC, art. 523, § 3º).

Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do 

novel Código de Processo Civil, manifeste-se a parte credora, no prazo de 

15 (quinze) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação de bens 

penhorados.

Por fim, proceda-se, o(a) Sr(a). Gestor(a), à conversão da ação em 

cumprimento de sentença, nos termos emanados pelos arts. 348 e 349, da 

CNGC/MT.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 11 de março de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 71966 Nr: 2417-49.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CC Santeiro - ME, Janete Coelho Santeiro, Luiz 

Antonio Resende Santeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abgail Denise Bisol Grijo - 

OAB:5.200/MS, CAMILLA DIAS G. LOPES DOS SANTOS - OAB:56.709, 

Cristiana Vasconcelos Borges Martins - OAB:13.994-A/MT, Diego 

Baltuilhe dos Santos - OAB:13.079/MS, FABIANNY CALMON RAFAEL 

- OAB:21897/O/MT, Fernanda Nascimento - OAB:13.953, LUCIANA 

COSTA PEREIRA - OAB:17498MT, Luis Augusto Barbosa - 

OAB:4.681/TO, Mauro Somacal - OAB:58.806, Natalia Honostorio de 

Rezende - OAB:13.714, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8194-A/MT, Rodolfo Fregadoli Gonçalves - OAB:16.338/MS, 

Suene Cintya da Cruz - OAB:28.002/GO, Tamara Thais Torraca 

Delgado - OAB:19.867/MS, Thaisa Ludvig Ormonde Carneiro - 

OAB:18.580/MS, Yana Cavalcante de Souza - OAB:22.930/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 71966

VISTO,

Trata-se de execução de titulo extrajudicial.

Compulsando os autos verifica-se, que a parte requerente requer a 

dilação processual com prazo de 60 (sessenta) dias, para que realize 

diligencias em busca de bens do executado.

Deste modo, verificando que a parte emprega diligências, defiro o pedido 

de suspensão por 60 (sessenta) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se a parte requerente para no 

prazo de 10 (dez) informe aos autos resultado de suas diligencias, bem 

como requeira o que de direito.

Caso permanece inerte, conforme disposto no art. 485, § 1º do NCPC, 

intime-se a parte autora pessoalmente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se nos autos sob pena de extinção e arquivamento do feito.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 11 de março de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 30344 Nr: 783-91.2011.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AAdSRP, WFAdSR-M, Vanderlei Aparecido Rocha, 

AAdSR-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Miotto - 

OAB:6862-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

Procurador do INSS - OAB:

 Código 30344 .

VISTO,

Considerando que a parte exequente (fls. 173/174) concordou com os 

cálculos impugnados pela parte executada às fls. 168/171, por corolário 

lógico, homologo-o e determino a expedição de Requisição de Pequeno 

Valor (RPV), nos termos do art. 443 e seguintes da CNGC/MT e 

observando as determinações da Resolução nº 405/2016 do CJF, 

instruindo-o com os documentos necessários. Sem prejuízo, caso o 

crédito seja superior a 60 (sessenta salários mínimos), expeça-se o 

competente precatório requisitório.

Intime-se, se necessário.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga/MT, 11 de março de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 454 Nr: 924-38.1996.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Ghirghi, Jaime Dias Pereira Filho, Jaivo 

Dias Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos da Silva - 

OAB:2360/MT, Fabio Siviero Botelho da Silva - OAB:5929/MT, Flávio 

Alexandre Martins Bertin - OAB:5925, Jandir Lemos - 

OAB:12541-A/MT

 VISTO,

Trata-se de ação processual a qual se encontra aguardando o 

cumprimento de mandado por Oficial de Justiça para o seu 

prosseguimento.

Acontece que transcorrido o lapso temporal para cumprimento do 

mandado foi certificado nos autos que o Oficial de Justiça não o devolveu.

 Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

É sabido que nos dias 19/09/2019 e 30/10/2019 foram realizadas reuniões 

com os Magistrados, os Oficiais de Justiça, a Diretora Geral do Foro e a 

Servidora responsável pela Central de Mandados visando regularizar o 

cumprimento de mandados pendentes. Nelas ficou acordado, dentre 

outras coisas, prazo razoável para cumprimento de todos os mandados 

pendentes, bem como o acompanhamento destes prazos pela Servidora 

responsável pela Central de Mandados.

 Deste modo, considerando a ausência de cumprimento do mandado pelo 

Oficial de Justiça dentro do prazo estipulado nas reuniões, determino que 

a secretaria oficie a Central de Mandados desta Comarca de 

Paranatinga/MT, para que contate o Oficial de Justiça solicitando que ele 

dê imediato cumprimento ao mandado, devendo acompanhar regularmente 

o ato conforme decidido nas reuniões.

Ainda, deve a responsável pela Central de Mandados orientar o Oficial de 

Justiça de que ele deve priorizar pelo cumprimento dos mandados mais 

antigos, com exceção daqueles urgentes (seja pela natureza – liminar, 

saúde, réu preso, etc.; seja pela finalidade – intimação para audiência 

próxima, etc.), com o fim de dar prosseguimento aos processos físicos e 

consequentemente alcançar o seu encerramento e arquivamento, 

conforme objetivo da Corregedoria Geral de Justiça – CGJ.

Intimem-se, via DJE, se for o caso. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga/MT, 11 de março de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 22045 Nr: 820-26.2008.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Paulo Roberto Keiki Matsumoto, Célia Rossi 

Matsumoto, Maria Aparecida Corso Martins e Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Josué Corso Netto, Leonor da 

Conceição Vicente Corso, José Izidoro Corso, Maria Aparecida Corso 

Martins e Silva, João Batista Martins da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eric Ritter - OAB:5.397-B, Paulo 

Antônio de Souza - OAB:107.830 - SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Lopes Theodoro - 

OAB:139.970/SP

 Processo nº 820-26.2008.811.0044 (Código 22045)

VISTO,

Trata-se de Cumprimento de Sentença de honorários advocatícios em que 

o exequente Gilberto Lopes Theodoro pugna para que seja realizada a 

liberação dos bloqueios realizados equivocadamente nas contas de Maria 

Aparecida Corso Martins e Silva.

Cumpre mencionar que já fora liberado o valor bloqueado 

equivocadamente, permanecendo apenas o bloqueio nas contas de Célia 

Rossi Matsumoto, que restou negativo na busca via Bacenjud.

 INTIME-SE à credora da resposta, informando que não foram encontrados 

valores a serem bloqueados nas contas da executada, bem como para 

que informe bens passiveis de penhora do requerido, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Por fim, retifique a capa dos autos, conforme determinado às fls. 305/306.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga – MT, 11 de março de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 32936 Nr: 1174-12.2012.811.0044
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Belina Francisca da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Recebo o cumprimento de sentença de fls.193/199.Por conseguinte, 

intime-se o executado para, querendo, apresentar impugnação à 

execução, no prazo de 30 (trinta) dias, na forma que alude o art. 535 do 

NCPC. O expediente deverá se fazer acompanhar do petitório e demais 

documentos necessários.Decorrido o prazo sem apresentação da 

impugnação, o que deverá ser certificado, ou concordando o executado 

com o cálculo apresentado pela parte autora, homologo, desde já, o 

referido cálculo. Após, sendo o crédito inferior a 60 (sessenta) salários 

mínimos, em conformidade com o art. 17, § 1º da Lei nº 10.259/01, 

expeça-se ofício requisitório, via RPV, observando o disposto no art. 443 

e seguintes da CNGC/MT e Resolução nº 168/2011-CJF. Sem prejuízo, 

caso o crédito seja superior a 60 (sessenta salários mínimos), expeça-se 

o competente precatório requisitório.Assim, proceda-se, a Sra. Gestora, a 

conversão do tipo de ação.Desta exegese, extrai-se que embora este 

juízo não tenha competência para determinar a prisão do agente 

prevaricador, poderá, caso mantida a inércia, oficiar aos órgãos 

competentes para a instauração do regular procedimento investigatório. 

INTIME-SE a autarquia ré, na pessoa do chefe da Agência de Atendimento 

de Demandas Judiciais (APSADJ), sita à Av. Getúlio Vargas, nº 553, 9º 

andar, Cuiabá/MT, para que, no prazo impreterível de 10 (dez) dias, 

proceda à implantação do benefício previdenciário, devidamente revisado, 

sob pena de incorrer no crime de prevaricação, nos termos do art. 319, do 

Código Penal.Se decorrido o prazo in albis, determino, desde já, seja 

extraída cópia dos autos e encaminhada ao Ministério Público Federal para 

as providências cabíveis.Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Paranatinga/MT, 11 de março de 2020.Fabrício Sávio da Veiga CarlotaJuiz 

de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 60736 Nr: 871-90.2015.811.0044

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropecuária Rio Bravo, Antonio Rodrigues Bueno, 

AKFB(, Raquel Freitas Bueno, Cleomar Martins dos Santos, GFdS, GFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gisele Marostica de Oliveira 

Feitoza Diniz - OAB:11962/MT, NADJA LAURA PLEUTIM DE DEUS - 

OAB:10382

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 60736.

VISTO,

Tendo em vista que a parte autora Agropecuária Rio Branco, devidamente 

intimada por meio de sua advogada permaneceu- se inerte, e não 

apresentou nos autos a averbação na matricula do imóvel, intime-se a 

parte autora pessoalmente nos termos da sentença de fl. 52.

Decorrido prazo sem manifestação, intimem-se as demais partes para que 

em 15 (quinze) dias, requeira o que entender de direito, sob pena de 

extinção e arquivamento.

Com ou sem manifestação das partes, vista dos autos ao Ministério 

Público.

 Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 11 de março de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 65088 Nr: 2762-49.2015.811.0044

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Paranatinga - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Pedro Alcântara da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 65088.

VISTO,

Tendo em vista que o pedido de fl. 64 deve ser feito na ação principal, 

determino o desentranhamento da petição e a juntada nos autos originário 

da execução.

 Desentranhada a peça de fl. 64, arquivem-se os autos com as anotações 

e baixas de estilo.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga/MT, 11 de março de 2020.

 Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 67237 Nr: 530-30.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Serrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agromata Produtos Agropecuarios Ltda, João 

Luiz Cintra Silveira, Noel Luiz da Silveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Regina Oliveira Santos 

Ferreira - OAB:10765/MT, EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311/MT, MARCELLO TAQUES LEITE - OAB:13768

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jamil Alves de Souza - 

OAB:12880/O

 Código 67237.

VISTO,

Cumpra-se o determinado à fl. 65, expedindo o necessário.

 Paranatinga – MT, 11 de março de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 22482 Nr: 1261-07.2008.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Randon Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rubilar Pedro Calgaro Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniele I. S. C. Rezende - 

OAB:6.057/MT, Erika Sayuri Susuki Filipin - OAB:24434-0/MT, 

JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:17147/O, Patrícia Biondo - 

OAB:51346/RS, Roberta Basso Canale - OAB:47034/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josimar Loula Filho - 

OAB:14290/MT

 Extrai-se dos autos que a parte exequente ainda não conseguiu 

satisfazer o seu crédito, motivo pelo qual pleiteia a penhora online sobre 

dinheiro nas contas da parte executada, utilizando-se do sistema 

Bacenjud. De elementar conhecimento que, o novel Código de Processo 

Civil prevê a possibilidade de penhora dos numerários existentes em 

contas-correntes em seu art. 854, sendo depósitos ou aplicações 

financeiras até o valor da divida executada.Deste modo, o pedido da parte 

credora é de todo válido, devendo, consequentemente, ser deferido, 

inclusive por retratar, in casu, o próprio interesse da justiça em face ao 

caráter público do processo.Merece ser registrado, por fim, que a penhora 

eletrônica via Bacenjud pode ser determinada independentemente do 

exaurimento das diligências no sentido de encontrar outros bens 

penhoráveis do executado, conforme solidificado entendimento 

jurisprudencial.Com essas considerações, determino a penhora online 

sobre dinheiro, em espécie ou em depósito, ou aplicação em instituição 

financeira, em nome do executado Rubilar Pedro Calgaro Filho, CPF: 

740.773.840-87, até o limite da divida atualizada, no valor de R$ 

393.507,17 (trezentos e noventa e três mil quinhentos e sete reais e 

dezessete centavos) conforme cálculos atualizados às fl. 155.Havendo 

bloqueio de dinheiro, dê-se ciência à exequente da penhora efetivada nos 

autos, a fim de que requeira o que entender de direito. Em seguida, 

intime-se a parte executada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente impugnação.No caso de penhora negativa, dê-se ciência à 

credora da resposta encaminhada pelo Banco Central do Brasil S/A, 

informando que não foram encontrados valores a serem bloqueados nas 
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contas da executada.Em sendo a constrição realizada em valor ínfimo, 

autorizo, desde já, o desbloqueio.Por fim, mantenham-se os autos 

conclusos em gabinete para a efetivação da busca e constrição acima 

deferida via sistema Bacenjud.Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Paranatinga – MT, 19 de fevereiro de 2020.Fabrício Sávio da Veiga 

CarlotaJuiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 88647 Nr: 1855-69.2018.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Delfino Jose Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1855-69.2018.811.0044 (Código: 88647)

VISTO,

Considerando que a parte exequente (fls. 68/69) concordou com os 

cálculos impugnados pela parte executada às fls. 63/65, por corolário 

lógico, homologo-o.

Ainda, tendo em vista o teor do petitório de fls. 68/69, determino sejam 

expedidas as requisições de pequeno valor (RPV), devendo constar a 

renúncia expressa da parte exequente quanto ao valor excedente nos 

termos dos itens 2.12.1 e seguintes da CNGC/MT, e observando as 

determinações da Resolução nº 168/2011 do CJF, instruindo-o com os 

documentos necessários.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 11 de março de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54935 Nr: 966-57.2014.811.0044

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Atos Logistica S/A, Joaquim Jose de Assis Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Silveira de Freitas, Carlos Cesar Silveira 

Freitas, João Batista Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: David da Silva - OAB:118426/SP, 

Silvana Gregório Lima - OAB:9.539/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Andrade Junior - 

OAB:221.204/SP

 Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado as partes, 

para no prazo de 5 dias, manifestar o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24440 Nr: 461-42.2009.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Gmac S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriana Radin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENITO CID CONDE NETO - 

OAB:40147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ, que decorreu o prazo de suspensão do processo, 

razão pela qual IMPULSIONO estes autos para o autor/exequente, 

manifestar no que entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62822 Nr: 1800-26.2015.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Pereira Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joel Cardoso de Souza - 

OAB:19.303-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado a parte 

autora, para no prazo de 5 dias, pugnar o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57292 Nr: 2626-86.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rene Alberto Egewarth

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvana Gregório Lima - 

OAB:9.539/MT, Viviane Ceccatto - OAB:16964-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado a parte 

autora, para no prazo de 5 dias, pugnar o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 57983 Nr: 3090-13.2014.811.0044

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GPdSdA, CPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Classir Miguel Rigon - 

OAB:20420 B/MT

 Código 57983.

VISTO,

Cumpra-se integralmente a decisão de fl. 73 dos autos.

 Paranatinga/MT, 19 de fevereiro de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 860 Nr: 867-83.1997.811.0044

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pastoril Agropecuária Santiago S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antenor Santos Alves Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dalton Adorno Tornavoi - 

OAB:4729-A/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDNEI GUEDES FERREIRA - 

OAB:7900/O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) KEVIN MICHEL 

SOUZA TONDORF, para devolução dos autos nº 867-83.1997.811.0044, 

Protocolo 860, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 17345 Nr: 1417-63.2006.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coraci da Silva Quintino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudia Aquino de Oliveira - 

OAB:7230/MT, Reynaldo B. da F. Accioly Jr. - OAB:7581

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Vilela Zagatto - 

Procuradora do INSS - OAB:1553487/

 Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado a parte 

autora, para no prazo de 5 dias, pugnar o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 19481 Nr: 911-53.2007.811.0044

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Rodrigues da Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Miotto - 

OAB:6862-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana de Lourdes Barbosa 

Bastos - Procuradora do INSS - OAB:3833

 Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado a parte 

autora, para no prazo de 5 dias, pugnar o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 31311 Nr: 1745-17.2011.811.0044

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leodomar José Bett

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renaer Administradora S/C Ltda, Aliança 

Administradora S/C Ltda, Pedro Severino da Silva, Geraldo Pinheiro Ferraz, 

Alzira Batista Ferraz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Miotto - 

OAB:6862-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Ventura de 

Olivera - OAB:230.146/SP, Giuliano Dél Tregio Esteves - 

OAB:139.971/SP

 in casu, o próprio interesse da justiça em face ao caráter público do 

processo.Merece ser registrado, por fim, que a penhora eletrônica via 

Bacenjud pode ser determinada independentemente do exaurimento das 

diligências no sentido de encontrar outros bens penhoráveis do 

executado, conforme solidificado entendimento jurisprudencial.Com essas 

considerações, determino a penhora online sobre dinheiro, em espécie ou 

em depósito, ou aplicação em instituição financeira, em nome dos 

executados Renaer Administradora S/C Ltda, CNPJ: 02.732.343/0001-76, 

Aliança administradora S/C Ltda, CNPJ: 02.773.735/0001-83 até o limite da 

divida atualizada, no valor de R$ 10.804,99 (dez mil, oitocentos e quatro 

reais e noventa e nove centavos) conforme cálculos atualizados às fl. 

306/309.Ainda indefiro o bloqueio em relação aos executados Alzira 

Batista Ferraz, Paschoal Rafael Puritas Ferreira, Geraldo Pinheiro Ferraz e 

Elsa Santana Ferreira , por não terem sido intimados do cumprimento de 

sentença.Havendo bloqueio de dinheiro, dê-se ciência à exequente da 

penhora efetivada nos autos, a fim de que requeira o que entender de 

direito. Em seguida, intime-se a parte executada para, querendo, no prazo 

de 15 (quinze) dias, apresente impugnação.No caso de penhora negativa, 

dê-se ciência à credora da resposta encaminhada pelo Banco Central do 

Brasil S/A, informando que não foram encontrados valores a serem 

bloqueados nas contas da executada.Em sendo a constrição realizada em 

valor ínfimo, autorizo, desde já, o desbloqueio.Por fim, mantenham-se os 

autos conclusos em gabinete para a efetivação da busca e constrição 

acima deferida via sistema Bacenjud.Cumpra-se,

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26672 Nr: 2705-41.2009.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jairo Dias Pereira, Jairo Dias Pereira, Roberto Zampieri

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Grande Norte Ltda, José Carlos 

Giacomelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Miotto - 

OAB:6862-O/MT, Flávio Alexandre Martins Bertin - OAB:5925, 

Roberto Zampieri - OAB:4094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabrício Miotto - 

OAB:6862-O/MT, Flávio Alexandre Martins Bertin - OAB:5925, 

Roberto Zampieri - OAB:4094/MT

 Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado as partes, 

para no prazo de 5 dias, pugnar o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 73352 Nr: 2912-93.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CPdS, GPdSdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Classir Miguel Rigon - 

OAB:20420b

 DEFIRO o pedido de penhora online, do débito principal, que deverá recair 

sobre dinheiro nas contas do executado Antonio Modesto de Araújo, CPF 

nº 775.090.481-68, até o limite de R$ 5.744,32 (cinco mil setecentos e 

quarenta e quatro reais e trinta e dois centavo), nos termos do cálculo 

atualizado de fl. 38.Por corolário, MANTENHAM-SE os autos conclusos em 

gabinete para a efetivação da constrição e busca acima deferida via 

sistema Bacenjud.Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão 

transferidos para a Conta Única do Poder Judiciário.Considerar-se-á 

efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do dinheiro, valendo 

como termo dela o protocolo emitido pelo sistema Bacenjud, que será 

juntado aos autos.Aportado aos autos o protocolo do bloqueio, a parte 

executada deverá ser intimada para, querendo, opor embargos.Caso o 

valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.Ainda, em 

aguardo ao cumprimento da penhora online deferida e obedecendo aos 

critérios do art. 835 do CPC, POSTERGO a análise do pedido de penhora 

de bens, buscas junto ao sistema Renajud, bem como a expedição de 

ofício junto ao Cartório de registro de Imóveis. III – DA INCLUSÃO DO NOME 

DO EXECUTADO AO CADASTRO DE .Razão pela qual, defiro o referido 

pedido e, por consequência, OFICIE-SE ao SERASA/SPC para que, realize 

a inclusão do nome do executado ao Cadastro dos Inadimplentes, devendo 

tal negativação, ser mantida até o devido pagamento do débito, ou, então, 

até que seja extinta a execução, por qualquer motivo, conforme disposto 

no artigo 782, §3º, do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74298 Nr: 3290-49.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mário Lúcio Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, Ramaria Pereira da Costa - OAB:24305/0, 

Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA SCHNEIDER GARCIA 

SALAMONI - OAB:15198, CRISTIANE DOS SANTOS MENINO - 

OAB:20616/A, Cristiane dos Santos Menino - OAB:243186/SP

 Código 74298 – 2ª Vara

Autos de Origem nº 3290-49.2016

 – Mediação/Conciliação

CERTIDÃO

CERTIFICO que os autos epigrafados acima foram recebidos pelo Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Paranatinga 

– MT, cadastrado sob nº Procedimento 306051 e agendada Sessão de 

Conciliação/Mediação para o dia 04/06/2020 às 13h30min, a realizar-se na 

sala de conciliação do CEJUSC desta Comarca de Paranatinga.

Certifico ainda, que por determinação do Juiz Coordenador deste CEJUSC, 

Dr. FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA, com fundamento no item III art. 

8 da Ordem de Serviço nº 001/2012 – NPMCSC remeto os autos à unidade 

de origem para que procedam a citação e intimação das partes e seus 

respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes compareçam à 

sessão que ocorrerá na sala do CEJUSC/ Ptga.

Salientando, ainda que, para realização da referida sessão, se torna 

necessário o comparecimento das partes, acompanhados de 

advogados(as).

O referido é verdade e dou fé.

 Paranatinga - MT, 13 de MARÇO de 2020.

Andréa Corrêa da Costa Carvalho

Gestora do CEJUSC/ Paranatinga
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Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000926-19.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

QUEILA APARECIDA PONTE DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT10309-O 

(ADVOGADO(A))

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimação do(a) 

advogado(a) da parte promovente para, querendo, requerer o que de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento dos autos.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010160-42.2014.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINETH BEZERRA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARINE MINUZI OAB - MT0014631A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TEIXEIRA & ARAUJO EVENTOS E CURSOS LTDA - ME (EXECUTADO)

CEPI CURSOS INTERATIVOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SARON COUTO BRAGA OAB - AL0010719A (ADVOGADO(A))

JEAN LUCAS TEIXEIRA DE CARVALHO OAB - MT14532-O 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimação do(a) 

advogado(a) da parte promovente para apresentar cálculo atualizado do 

débito remanescente e requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de arquivamento dos autos.

Comarca de Peixoto de Azevedo

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000489-41.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

SIGMA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA SCARACATI OAB - MT11166-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. DE SOUSA PEREIRA - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO - DJE EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO JUAREZ 

RODRIGUES PROCESSO n. 1000489-41.2018.8.11.0023 Valor da causa: 

R$ 12.519,86 ESPÉCIE: [Duplicata]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: SIGMA PRODUTOS 

ALIMENTICIOS LTDA Endereço: RODOVIA DOS IMIGRANTES, - DO KM 

20,001 AO KM 23,000, SÃO MATHEUS, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78152-105 POLO PASSIVO: Nome: J. DE SOUSA PEREIRA - ME Endereço: 

Avenida Lions Internacional, 1439, Centro, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - 

CEP: 78530-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA, através de seu advogado(a), para que se manifeste acerca da 

certidão de fls. (Id. 30246239 ). Peixoto de Azevedo-MT, 13 de março de 

2020. (Assinado Digitalmente) Elizabete Pereira Maia Rissini Técnico(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000644-10.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA ALVES DE ANDRADE GOMES OAB - MT26492/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Deusimar Mendes dos Santos (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO - DJE EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO JUAREZ 

RODRIGUES PROCESSO n. 1000644-10.2019.8.11.0023 Valor da causa: 

R$ 998,00 ESPÉCIE: [Dissolução]->DIVÓRCIO LITIGIOSO (99) POLO ATIVO: 

Nome: JOSE RODRIGUES DOS SANTOS Endereço: Rua Manaus, 703, 

Casa, Nova Esperança, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 

POLO PASSIVO: Nome: Deusimar Mendes dos Santos Endereço: Rua 

Campo Grande, 409, Casa, Nova Esperança, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT 

- CEP: 78530-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTOR(A) e respectivo(a) Advogado(a) para, no prazo de 15(quinze) 

dias, informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado. Peixoto de Azevedo-MT , 13 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Elizabete Pereira Maia Rissini Técnico(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000582-67.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO GONCALVES MORAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA DUARTE OAB - MT0019063A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO EVANDRO JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 

1000582-67.2019.8.11.0023 Valor da causa: R$ 10.698,75 ESPÉCIE: 

[Acidente de Trânsito]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: 

Nome: FRANCISCO GONCALVES MORAIS Endereço: VIDA NOVA II, S/N, 

PRÓXIMO AO MERCADO DO POLACO, ZONA RURAL, PEIXOTO DE 

AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: Nome: SEGURADORA 

LÍDER Endereço: RUA SENADOR DANTAS, 74, 5 ANDAR, CENTRO, RIO DE 

JANEIRO - RJ - CEP: 20031-205 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTOR(A) e respectivo(a) advogado(a) para, querendo, impugnar 

a contestação do prazo de 15 (quinze) dias. Peixoto de Azevedo , 13 de 

março de 2020. Maria Claudia Silva Policarpo (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000104-25.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO EVANDRO JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 

1000104-25.2020.8.11.0023 Valor da causa: R$ 354.487,47 ESPÉCIE: 

[Contratos Bancários]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: 

Nome: BANCO DO BRASIL SA Endereço: BANCO DO BRASIL (SEDE III), 

32, SBS QUADRA 1 BLOCO C LOTE 32, ASA SUL, BRASÍLIA - DF - CEP: 

70073-901 POLO PASSIVO: Nome: LUIZ CARLOS RODRIGUES DOS 

SANTOS Endereço: Rua Campos Sales, 185, Centro, PEIXOTO DE 

AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DO POLO PASSIVO para efetuar o pagamento de 1(uma) diligência do 

senhor Oficial de Justiça, no Bairro Centro, no prazo de 10(dez) dias, 

mediante guia de recolhimento padrão disponível no site do Tribunal de 

Justiça – www.tjmt.jus.br, emissão de guias on line – diligências e/ou 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, para cumprimento do mandado de 

citação/intimação, com posterior remessa do comprovante aos autos. nos 

autos do processo acima identificado, nos termos da decisão e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

prazo é contado a partir do dia útil seguinte à consulta ao teor da 

intimação, ou ao término do prazo para que a consulta se dê (art. 231, V, 

do CPC). Peixoto de Azevedo-MT, 13 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Técnico(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000067-95.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

NHITDJORE METUKTIRE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO AURELIO CARDOSO OAB - MT18700/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO EVANDRO JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 

1000067-95.2020.8.11.0023 Valor da causa: R$ 32.960,00 ESPÉCIE: 

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: NHITDJORE METUKTIRE Endereço: 

Aldeia Capoto Jarina, S/N, RESERVA INDÍGENA CAPOTO JARINA, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: Nome: 

BANCO BRADESCO Endereço: BANCO BRADESCO S.A. - RUA NUC 

CIDADE DE DEUS, S/N, NÚCLEO CIDADE DE DEUS, Andar 4, VILA YARA, 

OSASCO - SP - CEP: 06029-900 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO 

POLO ATIVO para que no prazo de lei, apressente impugnação à 

contestação nos autos do processo acima identificado, nos termos da 

decisão e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste documento. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 

1. O prazo é contado a partir do dia útil seguinte à consulta ao teor da 

intimação, ou ao término do prazo para que a consulta se dê (art. 231, V, 

do CPC). Peixoto de Azevedo-MT, 13 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Técnico(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 
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de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000102-55.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO IMPERATRIZ LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA DUARTE OAB - MT0019063A 

(ADVOGADO(A))

JOAO PEDRO TEODORO DE OLIVEIRA OAB - MT26118/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TEO VEICULOS - EIRELI - ME (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO EVANDRO JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 

1000102-55.2020.8.11.0023 Valor da causa: R$ 6.400,61 ESPÉCIE: 

[Espécies de Títulos de Crédito]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO 

ATIVO: Nome: AUTO POSTO IMPERATRIZ LTDA Endereço: BR 163, 

KM695, NOVA ESPERANÇA, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 

78530-000 POLO PASSIVO: Nome: TEO VEICULOS - EIRELI - ME Endereço: 

RUA Washington Luiz, 360, NOVO HORIZONTE, STA TEREZINHA ITAIPU - 

PR - CEP: 85875-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO para que no prazo de 15(quinze) dias se manifeste acerca da 

decisão de fls. 13, ID: 29315358 deferida nos autos do processo acima 

identificado, nos termos da decisão e documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é contado a partir do dia útil 

seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação, ou ao término do 

prazo para que a consulta se dê (art. 231, V, do CPC). Peixoto de 

Azevedo-MT, 13 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Técnico(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91122 Nr: 2048-50.2018.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO RODRIGUES LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar a parte autora e o(a) respectivo(a) advogado(a) que 

a perícia médica, restou agendada para o dia 22.04.2020, a partir das 

17h00min, pela Dra. Geane Moron Beato, a ser realizada na sala 

multidisciplinar deste Juízo, Fórum Local de Peixoto de Azevedo – MT. Bem 

como comparecer a Secretaria da Segunda Vara, para retirar os quesitos 

formulados pelas partes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 77801 Nr: 1152-75.2016.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUARACY ALENCAR MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CLAUDIO POLICARPO - 

OAB:8796-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS ao pagamento 

mensal à parte autora do benefício de auxílio-doença, no valor 

correspondente a 91% do salário-de-beneficio, com os acréscimos dos 

índices previdenciários, acrescido do abono anual, desde a data da 

cessação do auxilio doença, julgando extinta a ação, com resolução de 

mérito.A teor do que dispõe o Provimento n.º 20/2008-CGJ faço constar 

nesta sentença:1.Nome da Segurada: GUARACI ALENCAR 

MACHADO;2.Benefício concedido: AUXÍLIO-DOENÇA;3.Data do início do 

benefício: 27/01/2016 (fl. 19);4.Renda mensal inicial: 91% do 

salário-de-beneficio.cada parcela.Condeno o INSS ao pagamento de 

honorários advocatícios, no percentual de 10%, sobre o valor da 

condenação (valores devidos entre o ajuizamento da ação e a data da 

sentença), ou seja, sobre as prestações em atraso até a data da prolação 

da sentença no caso de sua confirmação ou até a prolação do acórdão no 

caso de provimento de eventual recurso interposto, conforme Súmula 111 

do STJ.Diante da eventual preclusão da via recursal voluntária, 

submeta-se ao reexame necessário se, após a liquidação, o valor da 

condenação exceder sessenta salários mínimos, na forma do art. 496 do 

Código de Processo Civil.NA MESMA OPORTUNIDADE, INTIME-SE A PARTE 

AUTORA PARA QUE, SUBMETA-SE A PROGRAMA DE REABILITAÇÃO 

FORNECIDO PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, COMO FISIOTERAPIA, PARA 

RECUPERAÇÃO E RETORNO AO MERCADO DE TRABALHO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80038 Nr: 2497-76.2016.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WASHINGTON LOPES DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIA ALVES NOGUEIRA 

DEMBOGURSKI - OAB:12379/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184/A

 FINALIDADE: Intimar as partes e os(as) respectivos(as) advogados(as) 

que a perícia médica, restou agendada para o dia 22.04.2020, às 17h, pela 

Dra. Geane Moron Beato, a ser realizada na sala multidisciplinar deste 

Juízo, Fórum Local de Peixoto de Azevedo – MT. Bem como comparecer a 

Secretaria da Segunda Vara, para retirar os quesitos formulados pelas 

partes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 60531 Nr: 316-44.2012.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMM, CAM, IVONE SALETE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

IGOR NEVES DE CARVALHO - OAB:14.432, KASSIO ROBERTO PEREIRA 

- OAB:12691B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Homologo o cálculo apresentado à fl. 308/310, vez que existe 

concordância por parte da exequente, conforme fl. 314/315. 2. Expeça-se 

o competente PRECATÓRIO, nos termos da Resolução nº. 438, de 

30.05.05, do Conselho da Justiça Federal, com as cautelas de estilo, 

requisitando o pagamento por intermédio do Desembargador Federal 

Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, observado o 

disposto no artigo 100, §9, da Constituição Federal. Anoto que no 

precatório deverá ser informado o montante a ser requisitado e a data da 

última atualização de crédito, a fim de evitar eventuais prejuízos a 

exequente. 3. Desta feita, expeça-se o competente precatório, a fim de 

que efetue o seu pagamento nos termos do artigo 535, § 3º, inciso I, 

segunda parte, do CPC.

4. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, momento em que a parte 

exequente deverá impulsionar o feito, em 05 (cinco) dias, devendo 

informar acerca de eventual satisfação integral de seu crédito para fins de 

extinção da execução.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 43111 Nr: 1278-04.2011.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIO PEDRO CARNEIRO, SIRÇA SILVIO PEDRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B.V.FINANCEIRA S/A CREDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:6097/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A/MT

 1. Expeça-se alvará judicial em favor da parte autora, para levantamento 

do valor de R$ 14.073,03 (quatorze mil e setenta e três reais e três 

centavos), que deverá ser creditado na conta corrente informada pelos 

autores, quais sejam: Agência: 5916-1 Conta Corrente: 9026-3 – Banco do 

Brasil S/A.; 2. Após, remetam-se a Contadora Judicial para o cálculo das 

custas, taxa judiciária e despesas processuais.

Citação

Citação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000880-59.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

M. L. N. R. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CINTIA BEE DE SOUZA PINTO OAB - MT0008011A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. C. D. S. A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIOVANNE GOMES ARAUJO OAB - MT0019911A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO EDITAL CITAÇÃO E INTIMAÇÃO 

Prazo do Edital: 20 Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) 

DE DIREITO EVANDRO JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 

1000880-59.2019.8.11.0023 Valor da causa: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: [Atos 

Unilaterais]->DIVÓRCIO LITIGIOSO (99) POLO ATIVO: Nome: MARIA LUCIA 

NUNES RODRIGUES ARAUJO Endereço: RUA GOVERNADOR 

VALADARES, 296, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 

78530-000 POLO PASSIVO: Nome: LUIZ CARLOS DA SILVA ARAUJO 

Endereço: desconhecido FINALIDADE: efetuar a citação do polo passivo, 

acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos 

da ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados do término do 

prazo deste edital, apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem 

considerados como verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial. 

RESUMO DA INICIAL: A requerente é civilmente casada com o requerido 

desde 24/09/1986, como prova a certidão de casamento (anexo). Há 

cerca de 20 (vinte) anos perderam contato, chegando assim, ao fim do 

casamento. Por esta razão, a requerente quer agora oficializar o fim do 

relacionamento, recuperar seu nome de solteira em seus documentos e 

atualizar seu estado civil. DESPACHO/ DECISÃO: VISTOS. 1. Recebo a 

inicial, eis que presentes os requisitos legais. 2. CONCEDO os benefícios 

da justiça gratuita, revogando-os a qualquer tempo caso inverídica a 

declaração de hipossuficiência. 3. Considerando a impossibilidade de 

realização de pesquisa de endereço do requerido, pois nas diligencias 

através do nome deste nos canais de busca, nada foi obtido. Cite-se a 

parte requerida por edital, nos termos do artigo 256, II do Código de 

Processo Civil, querendo, contestar a presente ação, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos 

alegados na inicial. 4. Desde já, nomeio o Ilustre Advogado GIOVANNE 

GOMES ARAÚJO, atuante nesta Comarca, como curador especial, nos 

termos do artigo 72, inciso II, do CPC, a quem se dará vistas dos autos 

para os fins de direitos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Peixoto de 

Azevedo/MT, data inserida no movimento(04/09/2019). Evandro Juarez 

Rodrigues, Juiz de Direito. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 

que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente 

Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. 

Eu, EDENILSON COELHO SILVA, digitei. Peixoto de Azevedo-MT, 13 de 

março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Comarca de Pontes e Lacerda

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 22/2020-CNPar

O Doutor Claudio Deodato Rodrigues Pereira, Juiz de Direito e Diretor do 

Foro da Comarca Pontes e Lacerda, Estado de Mato Grosso, e uso de 

suas atribuições, no uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO que a servidora Shirley Franco Lemes Souza, matrícula 

13674, técnica judiciaria - PTJ, designada Gestora Judiciário Substituto, 

estará afastada de suas funções, por estar participando do curso de 

Língua Brasileira de Sinais - Libras - Nível Básico - Oficina 2 e 3 do Código 

Processo Civil - 16 a 19/03/2020, na Comarca de Caceres-MT.

 CONSIDERANDO que no dia 20 de março de 2020, ela estará em trânsito 

para esta comarca.

 RESOLVE:

 DESIGNAR o servidor Amarilton Rodrigues da Cruz, Analista Judiciário, 

matrícula nº 23816, Gestor Judiciário da 3ª Vara desta comarca no período 

de 16.03.2020 a 20.03.2020.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Pontes e Lacerda -MT, 12 de março de 2020

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

Intimação

Certidão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002004-44.2018.8.11.0013
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Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEMIR SILVA CHAGAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANA SEVERINO DA SILVA OAB - MT12747-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO e dou fé que na sentença não houve condenação ao 

pagamento das custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002532-44.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ILDEU RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO OTAVIO MUNDIM OLIVEIRA OAB - MT22817/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte promovente para comparecer a audiência designada 

para 30.9.2019 às 14h30min.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000955-02.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO LINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO FERREIRA OAB - MT0020582A-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO que não há condenação ao pagamento das custas 

processuais, na forma do que dispõe a Lei 9.099/1995.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002748-05.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO LUIZ FANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO CORREA DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WANESSA MORAIS SANTOS OAB - MT19453-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO que não há condenação ao pagamento das custas 

processuais, na forma do que dispõe a Lei 9.099/1995.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010583-61.2015.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EDIZETE JOSE PESCADA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVERTON WEBSTER TEIXEIRA BARROS (REQUERIDO)

 

CERTIFICO que não há condenação ao pagamento das custas 

processuais, na forma do que dispõe a Lei 9.099/1995.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002876-25.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA SUELLEN SOUZA BORNAGHI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SARA GRAZIELA PINTO FERNANDES DE OLIVEIRA OAB - MT13680-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO que não há condenação ao pagamento das custas 

processuais, na forma do que dispõe a Lei 9.099/1995.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000112-66.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIORETTO & MARCIORETTO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEDER DE LACERDA SILVA OAB - MT0018773A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO SANTOS DE SOUZA (REQUERIDO)

 

CERTIFICO que não há condenação ao pagamento das custas 

processuais, na forma do que dispõe a Lei 9.099/1995.

Certidão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000978-45.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO PEREIRA DE QUEIROZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT10309-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO que não há condenação ao pagamento das custas 

processuais, na forma do que dispõe a Lei 9.099/1995.

Certidão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000799-14.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA PEREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIANY COSMES DA SILVA OAB - MT25021/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO que não há condenação ao pagamento das custas 

processuais, na forma do que dispõe a Lei 9.099/1995.

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002667-90.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTOVAO JULIAO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1002667-90.2018.8.11.0013. AUTOR(A): 

CRISTOVAO JULIAO DA SILVA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos. GEAZI DE MOURA, já qualificado nos autos, ajuizou a 

presente ação para concessão de auxílio doença c.c benefício 

previdenciário de aposentadoria por invalidez, em face do INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS sustentando que se fazem 

presentes os requisitos fáticos e legais para procedência do pedido. 

Citado, o INSS apresentou contestação pugnando pela improcedência do 

pedido contido na inicial. Prova pericial juntada aos autos. É o relatório. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069616/3/2020 Página 514 de 799



Decido. A lide apresenta como causa de pedir o indeferimento 

administrativo do benefício auxílio-doença pela parte ré, sendo que um dos 

pedidos é a concessão do próprio benefício de auxílio-doença. Neste 

contexto, constata-se que a concessão do auxílio-doença depende do 

impedimento para o trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 

15 (quinze) dias consecutivos, enquanto durar a incapacidade, nos 

termos do art. 59 do mesmo diploma legal. De acordo, então, com as 

alegações das partes e com a prova constante dos autos, verifica-se que 

a requerente é apta para o trabalho, mesmo que de forma parcial. Com 

efeito, o laudo médico é claro a respeito da incapacidade parcial, 

suscetível de recuperação. Não é viável, portanto, o acolhimento da 

pretensão da concessão do auxílio doença por invalidez temporária, eis 

que foi demonstrada a condição de segurado e a existência de 

incapacidade suscetível de reabilitação. Em sua inicial sustenta a parte 

autora, em resumo, que em decorrência de enfermidade estaria 

incapacitado para o seu trabalho habitual, sendo certo que diante disso o 

réu deve lhe conceder aposentadoria por invalidez. Neste contexto, 

constata-se que a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez 

requer, segundo o artigo 42, combinado com artigo 25, a, da Lei 8.213/91, 

a condição de segurado, período de carência similar ao do auxílio-doença, 

equivalendo a doze contribuições mensais, e a constatação de 

incapacidade insuscetível de reabilitação. Independe, para sua 

concessão, de o segurado já estar em gozo de auxílio-doença. É de se 

registrar que a aposentadoria por invalidez somente deve ser deferida se 

comprovado a incapacidade permanente e total e, conforme laudo pericial, 

o requerente não encontrasse impossibilitado de trabalhar totalmente. 

Partindo desses preceitos, observo que a parte autora não está 

incapacitada para o trabalho conforme se observa na resposta do laudo. 

De efeito, a aposentadoria por invalidez somente deve ser deferida se 

existente laudo pericial que conclua, com absoluta segurança, pela 

incapacidade absoluta ou pela impossibilidade de restabelecimento da 

condição física, o que não é o caso dos autos. De igual forma, não faz jus 

ao auxílio doença, vez que a incapacidade é apenas parcial, sem que haja 

nos autos qualquer notícia de que o autor vem buscando readequação a 

outro trabalho. Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, o que 

faço com fulcro assente no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Condeno o autor ao pagamento da verba honorária que fixo em R$ 

500,00 (quinhentos reais), suspensa essa condenação, por cinco anos, 

nos termos dos artigos 11, § 2º, e 12, da Lei 1.060/50, por força dos 

benefícios da assistência judiciária. II – P. R. I. C.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002011-02.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LAERCIO CAMARGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

CERTIDÃO Certifico que a perícia médica foi designada para o dia 

30/3/2020 às 8h10, devendo a parte autora comparecer no Fórum da 

Comarca de Pontes e Lacerda, portando os documentos pessoais e 

eventuais exames anteriores, para análise do perito. Pontes e Lacerda/MT, 

13 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002008-47.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO(A))

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA OAB - MT0020236A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

CERTIDÃO Certifico que a perícia médica foi designada para o dia 

30/3/2020 às 8h30, devendo a parte autora comparecer no Fórum da 

Comarca de Pontes e Lacerda, portando os documentos pessoais e 

eventuais exames anteriores, para análise do perito. Pontes e Lacerda/MT, 

13 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002458-87.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA EDUARDA AZEVEDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

CERTIDÃO Certifico que a perícia médica foi designada para o dia 

30/3/2020 às 8h50, devendo a parte autora comparecer no Fórum da 

Comarca de Pontes e Lacerda, portando os documentos pessoais e 

eventuais exames anteriores, para análise do perito. Pontes e Lacerda/MT, 

13 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002087-26.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO PIRES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

CERTIDÃO Certifico que a perícia médica foi designada para o dia 

30/3/2020 às 9h20, devendo a parte autora comparecer no Fórum da 

Comarca de Pontes e Lacerda, portando os documentos pessoais e 

eventuais exames anteriores, para análise do perito. Pontes e Lacerda/MT, 

13 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001731-31.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARILDA REGINA NONATO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO(A))

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA OAB - MT0020236A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

CERTIDÃO Certifico que a perícia médica foi designada para o dia 

30/3/2020 às 9h40, devendo a parte autora comparecer no Fórum da 

Comarca de Pontes e Lacerda, portando os documentos pessoais e 

eventuais exames anteriores, para análise do perito. Pontes e Lacerda/MT, 

13 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002202-47.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EURICO DIAS PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA OAB - MT0020236A 

(ADVOGADO(A))

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

CERTIDÃO Certifico que a perícia médica foi designada para o dia 

30/3/2020 às 10h, devendo a parte autora comparecer no Fórum da 

Comarca de Pontes e Lacerda, portando os documentos pessoais e 

eventuais exames anteriores, para análise do perito. Pontes e Lacerda/MT, 

13 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002048-29.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO COELHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

CERTIDÃO Certifico que a perícia médica foi designada para o dia 

30/3/2020 às 10h20, devendo a parte autora comparecer no Fórum da 
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Comarca de Pontes e Lacerda, portando os documentos pessoais e 

eventuais exames anteriores, para análise do perito. Pontes e Lacerda/MT, 

13 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002081-19.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LIZANETE GOMES DE AMORIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

CERTIDÃO Certifico que a perícia médica foi designada para o dia 

30/3/2020 às 10h40, devendo a parte autora comparecer no Fórum da 

Comarca de Pontes e Lacerda, portando os documentos pessoais e 

eventuais exames anteriores, para análise do perito. Pontes e Lacerda/MT, 

13 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002031-90.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE JESUS DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

CERTIDÃO Certifico que a perícia médica foi designada para o dia 

30/3/2020 às 11h, devendo a parte autora comparecer no Fórum da 

Comarca de Pontes e Lacerda, portando os documentos pessoais e 

eventuais exames anteriores, para análise do perito. Pontes e Lacerda/MT, 

13 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002512-87.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS SANTOS OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS PEDRO GARCIA DOS SANTOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAIRA GASPAR SANTOS OAB - MT0021014A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que a perícia médica foi designada para o dia 

30/3/2020 às 11h20, devendo a parte autora comparecer no Fórum da 

Comarca de Pontes e Lacerda, portando os documentos pessoais e 

eventuais exames anteriores, para análise do perito. Pontes e Lacerda/MT, 

13 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002512-87.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS SANTOS OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS PEDRO GARCIA DOS SANTOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAIRA GASPAR SANTOS OAB - MT0021014A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que a perícia médica foi designada para o dia 

30/3/2020 às 11h20, devendo a parte autora comparecer no Fórum da 

Comarca de Pontes e Lacerda, portando os documentos pessoais e 

eventuais exames anteriores, para análise do perito. Pontes e Lacerda/MT, 

13 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001663-81.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL RODRIGUES FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

CERTIDÃO Certifico que a perícia médica foi designada para o dia 

30/3/2020 às 11h40, devendo a parte autora comparecer no Fórum da 

Comarca de Pontes e Lacerda, portando os documentos pessoais e 

eventuais exames anteriores, para análise do perito. Pontes e Lacerda/MT, 

13 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000695-51.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VIANO FERREIRA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

CERTIDÃO Certifico que a perícia médica foi designada para o dia 

30/3/2020 às 14h20, devendo a parte autora comparecer no Fórum da 

Comarca de Pontes e Lacerda, portando os documentos pessoais e 

eventuais exames anteriores, para análise do perito. Pontes e Lacerda/MT, 

13 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001867-28.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO APARECIDO MARCIANO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO(A))

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA OAB - MT0020236A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

CERTIDÃO Certifico que a perícia médica foi designada para o dia 

30/3/2020 às 14h40, devendo a parte autora comparecer no Fórum da 

Comarca de Pontes e Lacerda, portando os documentos pessoais e 

eventuais exames anteriores, para análise do perito. Pontes e Lacerda/MT, 

13 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001950-44.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL RODRIGUES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

CERTIDÃO Certifico que a perícia médica foi designada para o dia 

30/3/2020 às 15h, devendo a parte autora comparecer no Fórum da 

Comarca de Pontes e Lacerda, portando os documentos pessoais e 

eventuais exames anteriores, para análise do perito. Pontes e Lacerda/MT, 

13 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001875-05.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO RAMOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA OAB - MT0020236A 

(ADVOGADO(A))

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

CERTIDÃO Certifico que a perícia médica foi designada para o dia 

30/3/2020 às 15h20, devendo a parte autora comparecer no Fórum da 

Comarca de Pontes e Lacerda, portando os documentos pessoais e 

eventuais exames anteriores, para análise do perito. Pontes e Lacerda/MT, 

13 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001548-60.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:
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DIRLEI ANTONIO TOTTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO(A))

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA OAB - MT0020236A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

CERTIDÃO Certifico que a perícia médica foi designada para o dia 

30/3/2020 às 15h40, devendo a parte autora comparecer no Fórum da 

Comarca de Pontes e Lacerda, portando os documentos pessoais e 

eventuais exames anteriores, para análise do perito. Pontes e Lacerda/MT, 

13 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001550-30.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIERIO PEREIRA MAIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA OAB - MT0020236A 

(ADVOGADO(A))

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

CERTIDÃO Certifico que a perícia médica foi designada para o dia 

30/3/2020 às 16h, devendo a parte autora comparecer no Fórum da 

Comarca de Pontes e Lacerda, portando os documentos pessoais e 

eventuais exames anteriores, para análise do perito. Pontes e Lacerda/MT, 

13 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001553-82.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DE OLIVEIRA BARRETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

CERTIDÃO Certifico que a perícia médica foi designada para o dia 

30/3/2020 às 16h20, devendo a parte autora comparecer no Fórum da 

Comarca de Pontes e Lacerda, portando os documentos pessoais e 

eventuais exames anteriores, para análise do perito. Pontes e Lacerda/MT, 

13 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001545-08.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA OAB - MT0020236A 

(ADVOGADO(A))

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

CERTIDÃO Certifico que a perícia médica foi designada para o dia 

30/3/2020 às 16h40, devendo a parte autora comparecer no Fórum da 

Comarca de Pontes e Lacerda, portando os documentos pessoais e 

eventuais exames anteriores, para análise do perito. Pontes e Lacerda/MT, 

13 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001366-74.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DE JESUS DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

CERTIDÃO Certifico que a perícia médica foi designada para o dia 

30/3/2020 às 17h, devendo a parte autora comparecer no Fórum da 

Comarca de Pontes e Lacerda, portando os documentos pessoais e 

eventuais exames anteriores, para análise do perito. Pontes e Lacerda/MT, 

13 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001641-23.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CINTIA MARTINS DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL NEVACK RIBEIRO OAB - SP0310498A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

CERTIDÃO Certifico que a perícia médica foi designada para o dia 

30/3/2020 às 17h20, devendo a parte autora comparecer no Fórum da 

Comarca de Pontes e Lacerda, portando os documentos pessoais e 

eventuais exames anteriores, para análise do perito. Pontes e Lacerda/MT, 

13 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001433-39.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LEOMAR FARIAS SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HAILTON MAGIO OAB - MT15839/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

CERTIDÃO Certifico que a perícia médica foi designada para o dia 

30/3/2020 às 17h40, devendo a parte autora comparecer no Fórum da 

Comarca de Pontes e Lacerda, portando os documentos pessoais e 

eventuais exames anteriores, para análise do perito. Pontes e Lacerda/MT, 

13 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001973-87.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

VANDA APARECIDA RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILIA DE CARVALHO SAMPAIO E SILVA LINDOLFO OAB - MT24817/O 

(ADVOGADO(A))

LUCINEI EDILENE PEREIRA DAN OAB - MT24677/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

CERTIDÃO Certifico que a perícia médica foi designada para o dia 

30/3/2020 às 18h, devendo a parte autora comparecer no Fórum da 

Comarca de Pontes e Lacerda, portando os documentos pessoais e 

eventuais exames anteriores, para análise do perito. Pontes e Lacerda/MT, 

13 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000701-92.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ORTIZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO(A))

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA OAB - MT0020236A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1000701-92.2018.8.11.0013. 

EXEQUENTE: FRANCISCO ORTIZ EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL 1. Diante do pagamento informado pelo exequente, ou 

seja, alcançado o mérito, julgo extinto o feito pelo pagamento nos moldes 

do art. 924, II, do NCPC. 2. Arquive-se. , 8 de outubro de 2019. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003550-37.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

WALDEMAR RIBEIRO DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerida para depositar o valor de R$ 600,00 

destinado ao pagamento do perito nomeado nos autos. Pontes e 

Lacerda/MT, 13 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000568-50.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA GONCALVES PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO OAB - MT0008834A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO JOÃO DA SILVA SOITO OAB - RJ114089-O (ADVOGADO(A))

HENRIQUE ALBERTO FARIA MOTTA OAB - RJ113815-O (ADVOGADO(A))

PEDRO HENRIQUE BANDEIRA SOUSA OAB - RJ155834 (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerida para proceder o depósito no valor de 

R$ 600,00, destinado ao perito nomeado nos autos Pontes e Lacerda/MT, 

13 de março de 2020.

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001506-45.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001506-45.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: ALINE DOS SANTOS REQUERIDO: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. CERTIFIQUE-SE o eventual 

trânsito em julgado da sentença proferida em Id. 28268711. Pontes e 

Lacerda, 12 de março de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002656-61.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GENEIR GOMES CLEMENTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT18255-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1002656-61.2018.8.11.0013. AUTOR 

(A): GENEIR GOMES CLEMENTE. RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL. Vistos. Atenda-se conforme requerido ao ID nº. 29808714, 

expedindo ofício à Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro 

Social em Cuiabá/MT, para que implante o benefício previdenciário contido 

nos autos, informando no prazo máximo de 30 (trinta) dias o cumprimento 

da diligência, sob pena de incidência de multa diária (arts. 536, § 1º e 537 

do NCPC), a ser oportunamente arbitrada, devendo, para tanto, serem 

encaminhados os documentos pessoais da parte autora, se já não o tiver 

sido feito. CIENTIFIQUE-SE a Procuradoria Especializada do Instituto 

Nacional do Seguro Social acerca do conteúdo desta decisão, 

notadamente a respeito da possibilidade de arbitramento da multa-diária. 

Após, INTIME-SE a parte autora, por meio de seus patronos constituídos, a 

fim de que requeira o que entender cabível, no prazo de 10 (dez) dias. 

EXPEÇA-SE o necessário. Pontes e Lacerda, 13 de março de 2020. 

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000763-35.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000763-35.2018.8.11.0013. AUTOR 

(A): DIVINA DA SILVA. RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. 

Vistos. Atenda-se conforme requerido ao ID nº. 28021645, expedindo 

ofício à Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em 

Cuiabá/MT, para que implante o benefício previdenciário contido nos autos, 

informando no prazo máximo de 30 (trinta) dias o cumprimento da 

diligência, sob pena de incidência de multa diária (arts. 536, § 1º e 537 do 

NCPC), a ser oportunamente arbitrada, devendo, para tanto, serem 

encaminhados os documentos pessoais da parte autora, se já não o tiver 

sido feito. CIENTIFIQUE-SE a Procuradoria Especializada do Instituto 

Nacional do Seguro Social acerca do conteúdo desta decisão, 

notadamente a respeito da possibilidade de arbitramento da multa-diária. 

Após, INTIME-SE a parte autora, por meio de seus patronos constituídos, a 

fim de que requeira o que entender cabível, no prazo de 10 (dez) dias. 

EXPEÇA-SE o necessário. Pontes e Lacerda, 13 de março de 2020. 

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000418-35.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO GASPAR DA SILVA OAB - MT24798-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000418-35.2019.8.11.0013. 

REQUERENTE: MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA. REQUERIDO: MATO 

GROSSO PREVIDENCIA – MTPREV. Vistos. Haja vista a certidão de ID n.º 

30202162, INTIME-SE a parte autora, por intermédio de seu advogado e via 

DJE, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contrarrazões (art. 

1.010, §1º, do NCPC). Após, REMETAM-SE os autos ao e. Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso com as cautelas e homenagens de estilo. 

CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 13 de março de 2020. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1002320-23.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS CANDIDO DOS REIS (AUTOR(A))

ADELVITE ROMAN BESERRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ROGERIO DAS FLORES (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1002320-23.2019.8.11.0013. AUTOR 

(A): ADELVITE ROMAN BESERRA. RÉU: FRANCISCO ROGERIO DAS 
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FLORES, JOSE CARLOS CANDIDO DOS REIS. Vistos. Visando a 

efetivação da ordem expressa na sentença, à luz dos fatos narrados na 

certidão de ID n.º 29686709, EXPEÇA-SE novo mandado de reintegração 

de posse, ficando autorizada a utilização de força policial quando do 

cumprimento do mandado. O oficial e os agentes policiais deverão adotar 

todas as cautelas pertinentes para evitar maiores dissabores aos 

envolvidos na situação. INTIME-SE via DJE. CUMPRA-SE. Pontes e 

Lacerda, 13 de março de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001847-37.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHARLES COSTA AGUIAR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001847-37.2019.8.11.0013. 

EXEQUENTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA. 

EXECUTADO: CHARLES COSTA AGUIAR. Vistos. INDEFIRO o pedido de 

suspensão do feito (ID n.º 29239096) por não se tratar de hipótese 

prevista nos incisos do art. 921 do NCPC. No entanto, CONCEDO o prazo 

de 60 (sessenta) dias ao exequente, uma vez que informou a 

possibilidade de composição da lide. Transcorrido o prazo, INTIME-SE o 

exequente, por intermédio de seu advogado, via DJE, para que requeira o 

que entender pertinente, sob pena de arquivamento. CUMPRA-SE. Pontes 

e Lacerda, 13 de março de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000024-28.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FELIX PUTARE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000024-28.2019.8.11.0013. 

REQUERENTE: FÉLIX PUTARÉ. REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL. Vistos. Em virtude da justificativa apresentada, DEFIRO 

o pedido de ID n.º 29047183 e, por consequência, DETERMINO que se 

intime o médico perito a fim de que designe nova data para realização da 

perícia. Em seguida, INTIMEM-SE as partes acerca da data aprazada. 

CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 13 de março de 2020. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000676-79.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DE OLIVEIRA TAVARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000676-79.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: ALEXANDRE DE OLIVEIRA TAVARES. REQUERIDO: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. Vistos. INTIME-SE a autarquia 

ré para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca do pedido 

de ID n.º 29403186, nos moldes do art. 485, §4º, do NCPC. CUMPRA-SE. 

Pontes e Lacerda, 13 de março de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues 

Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003257-33.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS FERREIRA DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO OAB - MT0008834A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1003257-33.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

ELIAS FERREIRA DIAS REU: SEGURADORA LÍDER Vistos. INTIME-SE a 

parte requerida, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove nos 

autos o pagamento do correspondente a 50% (cinquenta por cento) do 

valor arbitrado a título de honorários periciais, sob pena de ser declarada 

a perda da prova e o mérito ser julgado antecipadamente, observando-se 

a inversão do ônus da prova determinada na decisão de Id. 24552085. Na 

sequência, INTIME-SE o perito para que apraze a data para a realização do 

exame pericial, INTIMANDO-SE as partes. Com a apresentação do laudo, 

INTIMEM-SE as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem-se. Por fim, à conclusão para prolação de sentença. Pontes e 

Lacerda, 13 de março de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001256-75.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MAX DELIS DE QUEIROZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAX DELIS DE QUEIROZ OAB - MT0016802A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO RODRIGUES (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1001256-75.2019.8.11.0013 Tipo: Cível Espécie: MONITÓRIA 

(40) PARTE AUTORA: AUTOR(A): MAX DELIS DE QUEIROZ PARTE RÉ: 

REU: GILBERTO RODRIGUES Tendo em vista o teor da certidão do oficial 

de justiça (IDs 30260489 e 30261841), intimo a parte autora para 

manifestação, no prazo legal. Pontes e Lacerda, 13/03/2020. GEAN 

CARLOS BALDUINO JUNIOR Analista Judiciário(a) - Assinado 

eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: 

São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 

3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001892-75.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ORIDES MENEZES DE FREITAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR ANTONIO DO PRADO JUNIOR OAB - MT0010709A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA. 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - MT236655-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1001892-75.2018.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) PARTE AUTORA: EXEQUENTE: 

ORIDES MENEZES DE FREITAS PARTE RÉ: EXECUTADO: CNF - 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA. Tendo em vista o 

teor do cálculo apresentado (IDs 30263101), intimo as partes para 

manifestação, no prazo legal. Pontes e Lacerda, 13/03/2020. GEAN 

CARLOS BALDUINO JUNIOR Analista Judiciário(a) - Assinado 

eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: 
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São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 

3266-8600.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004161-53.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

VIDELGI NUNES MOREIRA (AUTOR(A))

DINAIR PEREIRA NUNES (AUTOR(A))

DEBRAIR PEREIRA NUNES (AUTOR(A))

DINAMAR PEREIRA NUNES BORGES (AUTOR(A))

DENILSON PEREIRA NUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JANETE GARCIA DE OLIVEIRA VALDEZ OAB - MT0003908A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSEFA TORRES DE BRITO (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1004161-53.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

VIDELGI NUNES MOREIRA, DINAMAR PEREIRA NUNES BORGES, DINAIR 

PEREIRA NUNES, DEBRAIR PEREIRA NUNES, DENILSON PEREIRA NUNES 

REU: JOSEFA TORRES DE BRITO Vistos. Considerando o teor da certidão 

supra, determino que os presentes autos sejam remetidos ao Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, para que seja realizada a 

tentativa de conciliação a qual fica, desde já, designada para o dia 30 de 

abril de 2020, às 14h00min. INTIMEM-SE as partes para que compareçam à 

audiência de conciliação. Na hipótese da sessão restar frutífera, 

COLHA-SE a manifestação do Ministério Público, por meio de remessa dos 

autos e, na sequência, à conclusão. Para tanto, CITE(M)-SE e INTIME(M)

-SE o(s) requerido(s) para que compareça(m) à sessão de 

mediação/conciliação ora designada, consignando-se expressamente no 

mandado que o prazo de 15 (quinze) dias para o oferecimento de defesa 

será contado a partir do dia aprazado para a realização da sessão de 

mediação, caso as partes não se componham amigavelmente. Ofertada a 

contestação, INTIME-SE a parte autora, na pessoa de seu (sua) advogado 

(a) ou mediante remessa dos autos à Defensoria Pública, para ofertar 

impugnação no prazo legal. Após, VISTA ao Ministério Público. Cumpridas 

as etapas acima, façam os autos conclusos para saneamento ou 

julgamento antecipado do mérito. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Pontes e Lacerda, 13 de março de 2020. Cláudio 

Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001746-34.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELOISE ALVES PEREIRA OAB - MT0020461A (ADVOGADO(A))

LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO OAB - MT0021479A (ADVOGADO(A))

JULIO APARECIDO DA SILVA OAB - MT0022094A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE RAIMUNDO DE JESUS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1001746-34.2018.8.11.0013 Tipo: Cível Espécie: MONITÓRIA 

(40) PARTE AUTORA: AUTOR(A): LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA 

PARTE RÉ: REU: HENRIQUE RAIMUNDO DE JESUS Certifico que decorreu o 

prazo concedido à parte ré sem que houvesse manifestação. Assim, 

intimo a parte autora para requerer o que entender cabível, no prazo legal. 

Pontes e Lacerda, 13/03/2020. GEAN CARLOS BALDUINO JUNIOR 

Analista Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do juízo e 

Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e 

Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002283-30.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ODETE TEREZA DA ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL NEVACK RIBEIRO OAB - SP0310498A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão do Trânsito em Julgado Dados do processo: Processo: 

1002283-30.2018.8.11.0013; Valor causa: R$ 15.264,00; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7). Certifico que a 

decisão proferida nos autos (ID 26168368) transitou em julgado sem 

interposição de recurso em 11 de fevereiro de 2020. Pontes e Lacerda 

(MT), 13 de março de 2020. GEAN CARLOS BALDUINO JUNIOR Analista 

Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA DE PONTES E LACERDA E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32668600

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003821-12.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

J. V. O. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN VITOR BRAGA OAB - MT0008443A (ADVOGADO(A))

MERIAN LIMA DE OLIVEIRA OAB - 011.711.141-41 (REPRESENTANTE)

WANESSA MORAIS SANTOS OAB - MT19453-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1003821-12.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

J. V. O. F. REPRESENTANTE: MERIAN LIMA DE OLIVEIRA REU: AZUL 

LINHAS AEREAS Vistos. CERTIFIQUE-SE o decurso do prazo concedido 

ao autor para recolhimento das custas judiciais, conforme decisão de Id. 

27525651. Após, à conclusão. Pontes e Lacerda, 13 de março de 2020. 

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003821-12.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

J. V. O. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN VITOR BRAGA OAB - MT0008443A (ADVOGADO(A))

MERIAN LIMA DE OLIVEIRA OAB - 011.711.141-41 (REPRESENTANTE)

WANESSA MORAIS SANTOS OAB - MT19453-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1003821-12.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): J. V. O. 

F. REPRESENTANTE: MERIAN LIMA DE OLIVEIRA PARTE RÉ: REU: AZUL 

LINHAS AEREAS Em cumprimento ao despacho proferido (ID 30279765), 

verifiquei que a decisão que determinou o recolhimento das custas (ID 

27525651) não foi encaminhada ao Diário da Justiça Eletrônico por 

inconsistências no sistema. Assim, procedo à nova intimação da parte 

autora acerca dos termos da decisão que determinou o recolhimento das 

custas (ID 27525651) para que se manifeste, no prazo legal. Pontes e 

Lacerda, 13/03/2020. GEAN CARLOS BALDUINO JUNIOR Analista 

Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. 

Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT 

Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001905-40.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA NUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO MAGNO SABALA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1001905-40.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): VANIA 

NUNES PARTE RÉ: REU: SEBASTIAO MAGNO SABALA Tendo em vista o 
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teor da certidão do oficial de justiça (IDs 22074534 e 22074992), intimo a 

parte autora para manifestação, no prazo legal. Pontes e Lacerda, 

13/03/2020. GEAN CARLOS BALDUINO JUNIOR Analista Judiciário(a) - 

Assinado eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 

2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - 

Fone: (65) 3266-8600.

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001859-85.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO OLIVEIRA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

PAMELA MORINIGO DE SOUZA OAB - MT0021802A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001859-85.2018.8.11.0013. AUTOR(A): 

CLAUDIO OLIVEIRA COSTA REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. INTIME-SE a parte requerida, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove nos autos o pagamento 

do correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor arbitrado a título 

de honorários periciais, sob pena de ser declarada a perda da prova e o 

mérito ser julgado antecipadamente, observando-se a inversão do ônus da 

prova determinada na decisão de Id. 15018685. Na sequência, INTIME-SE o 

perito para que apraze a data para a realização do exame pericial, 

INTIMANDO-SE as partes. Com a apresentação do laudo, INTIMEM-SE as 

partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem-se por meio de 

derradeiras alegações. Por fim, à conclusão para prolação de sentença. 

Pontes e Lacerda, 13 de março de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues 

Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001674-47.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MOTOS MATO GROSSO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS OAB - MT8014-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERIK MOTOS LTDA - EPP (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001674-47.2018.8.11.0013. AUTOR(A): 

MOTOS MATO GROSSO LTDA REU: ERIK MOTOS LTDA - EPP Vistos. 

Primeiramente, REMETAM-SE os autos ao Cartório Distribuidor para que 

seja procedida a regularização dos registros e da autuação do feito, 

fazendo-se constar que presente feito passou a tramitar como 

cumprimento de sentença. INTIME-SE a parte executada, por meio de carta 

com aviso de recebimento, a CUMPRIR a sentença, acrescida de custas 

processuais, se houver, no prazo de 15 dias, consignando, desde já, que 

não ocorrendo pagamento voluntário, no prazo estabelecido, o débito será 

acrescido de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% 

sobre o valor da execução (art. 523 e seu § 1º, do NCPC). Efetuado o 

pagamento e não havendo impugnação pelo devedor, proceda-se à 

liberação à parte credora mediante ALVARÁ. Transcorrido o prazo sem 

pagamento, inicia-se o prazo de 15 dias para que a parte executada, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua IMPUGNAÇÃO(art. 525, do NCPC). Havendo ou não 

impugnação ao cumprimento de sentença, MANIFESTE-SE o exequente, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Na sequência, à conclusão. Às providências. 

Pontes e Lacerda, 13 de março de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues 

Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000224-35.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YURI FREITAS CARVALHO MACHADO CUNHA OAB - DF38457 

(ADVOGADO(A))

PAULO ROBERTO MACHADO CUNHA OAB - DF13635 (ADVOGADO(A))

FABIO MENDONCA E CASTRO OAB - DF18484 (ADVOGADO(A))

DEBORA FERREIRA MACHADO OAB - DF40259 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE VALE DE SAO DOMINGOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000224-35.2019.8.11.0013. 

EXEQUENTE: PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 

EXECUTADO: MUNICIPIO DE VALE DE SAO DOMINGOS Vistos. CITE-SE a 

parte executada, por mandado e na pessoa do Prefeito Municipal, para, 

querendo, oferecer embargos à execução no prazo de 30 (trinta) dias 

(art. 910, “caput”, do CPC). CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às 

providências. Pontes e Lacerda, 13 de março de 2020. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000590-11.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ORDENHADEIRAS SULINOX LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GRUN KRAWCZYK OAB - RS67538 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HERNANDES COSTA LEANDRO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANO REZENDE OAB - MT0011847A-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000590-11.2018.8.11.0013. 

EXEQUENTE: ORDENHADEIRAS SULINOX LTDA. EXECUTADO: 

HERNANDES COSTA LEANDRO Vistos. DEFIRO o pedido de Id. 28958124, 

para o fim de DETERMINAR a expedição de alvará de levantamento dos 

valores vinculados aos autos, consignando-se os dados bancários 

informados pelo exequente. No mais, INTIME-SE a parte exequente, na 

pessoa de seu advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

requeira o que entender pertinente para a satisfação de seu crédito, sob 

pena de arquivamento dos autos. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Pontes e Lacerda, 13 de março de 2020. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1002060-43.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ANITA RODRIGUES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ EMIDIO DANTAS JUNIOR OAB - MT7400-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1002060-43.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

ANITA RODRIGUES DE SOUZA REU: BANCO BMG S.A Vistos. DEFIRO o 

pedido de Id. 29015380, para o fim de DETERMINAR a expedição de alvará 

de levantamento dos valores vinculados aos autos, consignando-se os 

dados bancários informados pela exequente. Na sequência, REMETAM-SE 

os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do 

Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo. CUMPRA-SE. 

Pontes e Lacerda, 13 de março de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues 

Pereira Juiz de Direito
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Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 53567 Nr: 4795-18.2009.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fundação Medico Assitencial do Trabalhador 

Rural

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Vitor Braga - 

OAB:8443/MT, Fabiano Rezende - OAB:11847-B

 Autos do processo nº. 4795-18.2009.811.0013

Cód. nº. 53567

Vistos.

DEFIRO o pedido retro.

Esta decisão servirá como EDITAL DE LEILÃO, a ser publicado na 

imprensa oficial no do § 1º do art. 22 da Lei nº 6.830/80.

Com base no Art. 730 do CPC/2015, DETERMINO a realização de leilão 

público para alienação dos bens penhorados, assim descritos 

resumidamente:

Ônus, débitos ou ações pendentes sobre os bens: existem (fls. 334/337).

Avaliação: R$ 4.841.807,60 (quatro milhões, oitocentos e quarenta e um 

mil, oitocentos e sete reais e sessenta centavos).

Localização do bem: Avenida José Martins Monteiro, nº 1.022, Centro, 

Pontes e Lacerda/MT.

DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO DO LEILÃO

1ª) 7 de maio de 2020, a partir das 13h00min, pelo site 

www.balbinoleilões.com.br.

2ª) 7 de maio de 2020, a partir das 16h00min, pelo site 

www.balbinoleilões.com.br.

A ser realizado pelo site www.balbinoleiloes.com.br.

DESIGNAÇÃO DO (A) LEILOEIRO (A)

Com base no art. 883 do CPC/2015, NOMEIO para o encargo os Leiloeiros 

CIRLEI FREITAS BALBINO DA SILVA Leiloeira Publica Oficial matriculada na 

Junta Comercial/MT sob nº 22 e JOABE BALBINO DA SILVA Leiloeiro 

Publico Oficial matriculado na Junta Comercial/MT sob nº 29 e matriculado 

junto a FAMATO como leiloeiro Rural sob o Nº 67/2013 e LUIZ BALBINO 

DA SILVA leiloeiro Rural matriculado na FAMATO sob n.º 66/2013.

Os Leiloeiros restarão compromissados quando da sua intimação deste 

despacho.

DILIGÊNCIAS A SEREM REALIZADOS PELOS LEILOEIROS

 Caberá aos Leiloeiros divulgar a realização do leilão nos meios típicos dos 

mercados dos respectivos bens (tais como: outdoors, jornais, 

classificados, internet, sites de ofertas, mailing, redes sociais etc.), 

informando o site da internet e o que mais for necessário para o leilão 

eletrônico.

Os leiloeiros nomeados estão autorizados a: 1 – constatar a atual situação 

do bem penhorado, bem como fotografá-lo para melhor divulgação do ato, 

valendo a copia assinada dessa decisão como mandado de constatação. 

2 – retirar os autos em carga da secretaria para providencias do leilão. 3 – 

Caso seja necessário os leiloeiros poderão solicitar auxilio policial para o 

cumprimento de seus deveres.

Para a realização do ato, fixo as condições aplicáveis, com base no § 1º 

do art. 880 e art. 885 CPC/2015.

REGRAS GERAIS DO LEILÃO

O executado será intimado do leilão por meio do seu advogado. Caso o 

executado não tenha procurador constituído nos autos, será intimado por 

carta com aviso de recebimento destinada ao endereço constante do 

processo ou do sistema informatizado da Justiça, ou por Oficial de Justiça 

(CPC/2015, art. 889, I). Caso frustrados esses meios, o executado será 

tido por intimado pela publicação deste Edital na imprensa oficial 

(CPC/2015, art. 889, parágrafo único).

O coproprietário, meeiro ou titular de outro direito sobre o bem (credor 

hipotecário, credor fiduciário, promitente comprador com contrato 

registrado na matrícula etc.) também deverão ser intimados do leilão 

através de carta com aviso de recebimento dirigida ao endereço disponível 

no processo ou constante do sistema informatizado da Justiça instruída 

com cópia desta decisão-edital. Caso frustrada a intimação postal, 

deverão ser intimados por Oficial de Justiça ou Carta Precatória.

O leilão será somente eletrônico, ou eletrônico e presencial, nos termos do 

artigo 882 NCPC e artigo 879, inciso II, do NCPC.

Caso reste suspenso o leilão em decorrência de pagamento ou 

parcelamento, responderá o executado pelas despesas dos Leiloeiros, 

que ARBITRO em 2,5% do valor da avaliação.

Todas as pessoas físicas capazes e jurídicas legalmente constituídas 

poderão oferecer lance, devendo a Leiloeira observar as restrições dos 

incisos do art. 890 do CPC/2015.

REGRAS ESPECÍFICAS DO LEILÃO DE IMÓVEIS

O lance mínimo no leilão de imóveis em qualquer das datas será de 50% da 

avaliação (art. 891 do CPC/2015).

ARBITRO a comissão dos Leiloeiros em 6% (seis por cento) do valor do 

lanço vencedor. O pagamento será à vista, em dinheiro ou depósito 

bancário em até 24 horas. Não pago nesse prazo a integralidade do lanço, 

será perdida a caução em favor do exequente (art. 897 do CPC/2015), 

como indenização pelo retardamento do leilão, que deverá ser refeito, 

podendo, se for o caso.

Caberá aos Leiloeiros controlar a integralização do pagamento.

Com base no Art. 895 do CPC/2015, serão admitidas propostas de 

parcelamento da arrematação nas seguintes condições:

O interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá 

apresentar proposta aos leiloeiros:

 I) Até o início do primeiro leilão, proposta de aquisição do bem por valor 

não inferior ao da avaliação.

 II) Até o início do segundo leilão, proposta de aquisição do bem por valor 

que não seja considerado vil, sendo entrada de 25% a ser comprovada 

em dois dias úteis e vencendo-se a primeira das demais parcelas em 30 

dias após o respectivo leilão, corrigidas pela Taxa SELIC, a serem 

depositadas mediante guia própria e de forma vinculada à execução. Fica 

ciente o arrematante que, nos termos do parágrafo 1º, artigo 895 do 

NCPC, no caso de arrematação com pagamento parcelado de bem imóvel, 

este ficará hipotecado como forma de garantia da execução, até o 

pagamento da última parcela. A arrematação será subordinada à cláusula 

resolutiva expressa, constando da carta, de forma que será resolvida no 

caso de inadimplemento de qualquer das parcelas, restabelecendo-se a 

propriedade do executado ou terceiro garantidor. No caso de atraso no 

pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento 

sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas, como 

indenização pelo retardamento da execução.

O pagamento à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de 

pagamento parcelado.

REGRAS ESPECÍFICAS DO LEILÃO DE BENS MÓVEIS

Em qualquer das datas do leilão não poderá ser aceito lance inferior aos 

seguintes limites mínimos, que fixo com base no art. 891 do CPC/2015.

a) Veículos automotores em geral: mínimo de 50% da avaliação;

b) Para quaisquer outros bens móveis: mínimo de 40% da avaliação.

ARBITRO a comissão dos Leiloeiros em 6% do valor do lanço vencedor. O 

pagamento da comissão será à vista ou até 24 horas. Não pago nesse 

prazo a integralidade do lanço, será perdida a caução em favor do credor 

(art. 897 do CPC/2015), como indenização pelo retardamento do leilão, que 

deverá ser refeito.

VENDA DIRETA

Restando negativo o leilão, fica desde já autorizada a venda direta do bem, 

observando-se as regras gerais e específicas já fixadas, inclusive os 

preços mínimos, e mais o seguinte:

a) o prazo para os Leiloeiros promoverem a venda direta é de 90 

(noventa) dias;

b) será admitido o parcelamento da venda de veículos automotores em 

geral em 06 parcelas iguais e sucessivas, vencendo a primeira 30 (trinta 

dias) depois de concretizada a venda, acrescidas da Taxa SELIC;

c) o pagamento das parcelas deverá ser feito mediante depósito judicial 

em conta vinculada a este processo e aberta quando do primeiro 

recolhimento; d) o veículo será gravado com penhor e/ou restrição à 

venda no RENAJUD;

e) a venda direta de imóveis poderá ser realizada de forma parcelada, 

desde que respeitadas as regras específicas antes fixadas para tanto.

Restando inviabilizada a venda direta dos bens penhorados (caso, por 

exemplo, de bens inservíveis, sucata ou sem colocação em mercado), 

propostas de compra por valores inferiores a esses balizamentos poderão 

ser submetidas à apreciação judicial para provimento específico.

INTIMEM-SE, inclusive os Leiloeiros, oportunizando-se lhes vista dos 

autos.

CUMPRA-SE.
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Pontes e Lacerda, 15 de janeiro de 2020.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 49402 Nr: 784-43.2009.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBAMA -Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elmisson Souza Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON DONIZETH DE 

FREITAS FARIA - OAB:4.202

 Autos do processo nº. 784-43.2009.811.0013

Cód. nº. 49402

Vistos.

Inicialmente, INDEFIRO o pedido de fls. 123/124, uma vez que o executado 

poderá comparecer à sede da exequente, independentemente de 

intervenção judicial, para requerer o parcelamento do débito ou realizar a 

sua quitação.

Por outro lado, nos termos do art. 842 do NCPC, INTIME-SE a cônjuge do 

executado, por meio de carta guarnecida com aviso de recebimento, para 

que, no prazo 15 (quinze) dias, manifeste-se acerca da constrição 

realizada no imóvel sob matrícula de nº 12.860.

DETERMINO, ainda, a intimação das coproprietárias do imóvel, Carmem 

Aparecida de Freitas e Ana Rosária de Souza Freitas, por meio de carta 

guarnecida com aviso de recebimento, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, também se manifestem acerca da constrição realizada nos autos.

Por fim, DETERMINO a expedição de mandado de constatação, a fim de 

que o meirinho encarregado da diligência informe ao juízo se o imóvel 

supramencionado admite cômoda divisão.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Pontes e Lacerda, 2 de março de 2020.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100143 Nr: 2147-55.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO CEZAR WONSOSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

OAB:0

 Certifico para os devidos fins de direito que, tendo em vista, o retorno dos 

autos da Instancia Superior abro vista para as partes. Para constar lavrei 

a presente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 125633 Nr: 6056-71.2016.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José de Souza Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisabete Augusta de Oliveira - 

OAB:13352, Fabiula Litiely da Rosa Moreno - OAB:20572, Francini 

Correa da Silva - OAB:24370, Gabriel Fernandes de Novaes - 

OAB:2069-E, Gabriela de Souza Correa - OAB:10031, GERALDO 

CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:56.918/PR

 Vistos.

O prazo para recolhimento das custas judiciais pendentes é prevista no 

art. 612, §3º, da CNGC, não comportando, portanto, dilação, ou seja, 

alteração do prazo estabelecido na norma por ato judicial.

INDEFIRO o requerimento de ref. 159.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE a decisão anteriormente proferida nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 158154 Nr: 11888-51.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LGN de Oliveira Eireli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Éber dos Santos

Santos, - OAB:OAB/MT 19476-O;

 Vistos.Trata-se de EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ofertada por L. G. 

N. DE OLIVEIRA EIRELI contra FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL.A excipiente 

afirma que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução 

fiscal, sob o fundamento de que não estão presentes os requisitos 

necessários ao reconhecimento da sucessão empresarial deferida por 

este juízo.Requereu o reconhecimento da ilegitimidade e o deferimento da 

gratuidade da justiça.Juntou documentos. Por sua vez, a excepta se 

manifestou nas folhas retro, impugnando, “in totum”, as teses da 

excipiente.E os autos vieram conclusos.É o relatório. Decido.A “objeção de 

pré-executividade” é um meio de defesa de que se pode valer o 

executado, dentro do próprio processo de execução. Poderá o executado 

alegar qualquer matéria de ordem pública, ligada à admissibilidade da 

execução, e que poderia ser conhecida de ofício pelo juízo da 

execução.Permite-se ao executado, dentro do próprio processo de 

execução, sem necessidade de opor embargos, apresentar alegações em 

defesa, restritas tais alegações às matérias que podem ser conhecidas de 

ofício, por dizerem respeito à admissibilidade da tutela jurisdicional 

executiva.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 125008 Nr: 5794-24.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Noroeste (Cooperativa Sicredi)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E J PEREIRA COMERCIO E REPRESENTACAO 

ME, Elias José Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INDEFIRO o requerimento de penhora de veículos automotores de via 

terrestre (ref. 116), uma vez que o pleito já fora realizado por este juízo, 

sem, contudo, obter êxito (ref. 93).

Por outro lado, DEFIRO a consulta de Declarações de Imposto de Renda 

dos executados (DIRPF e DIRPJ).

Com a resposta, MANIFESTE-SE o exequente, no prazo de 5 (cinco) dias, 

sob pena de suspensão do processo (art. 921, inciso III, do NCPC).

CUMPRA-SE.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000866-71.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA CATARINA CANDIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000866-71.2020.8.11.0013. AUTOR (A): 

MARINA CATARINA CANDIDA. RÉU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO 

S/A. Vistos. Presentes os requisitos previstos nos arts. 319 e 320 do 

NCPC, RECEBO a inicial, devendo-se o feito prosseguir pelo rito comum 

(NCPC, art. 318, caput). CITE-SE a parte requerida, pelo correio, nos 

termos do art. 246, I, do NCPC, advertindo-lhe do teor do art. 344 do NCPC. 

Ante as razões apresentadas, inclusive, com a juntada da declaração de 
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hipossuficiência, DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça à parte 

requerente, ressalvada a possibilidade de impugnação/revogação, nos 

termos do art. 99, §3°, do NCPC. Com a juntada da contestação, abra-se 

vista dos autos ao requerente, na forma prevista no art. 350 do NCPC. 

Após, à conclusão para novas deliberações. INTIME-SE e CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Pontes e Lacerda, 13 de março de 2020 Cláudio 

Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000867-56.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA CATARINA CANDIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000867-56.2020.8.11.0013. AUTOR (A): 

MARINA CATARINA CANDIDA. RÉU: BANCO VOTORANTIM S/A. Vistos. 

Presentes os requisitos previstos nos arts. 319 e 320 do NCPC, RECEBO a 

inicial, devendo-se o feito prosseguir pelo rito comum (NCPC, art. 318, 

caput). APENSE-SE aos autos de nº 1000868-41.2020.8.11.0013, 

1 0 0 0 8 7 1 - 9 3 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ,  1 0 0 0 8 7 2 - 7 8 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 , 

1000874-48.2020.8.11.0013 e 1000876-18.2020.8.11.0013 em razão da 

conexão. CITE-SE a parte requerida, pelo correio, nos termos do art. 246, I, 

do NCPC, advertindo-lhe do teor do art. 344 do NCPC. Ante as razões 

apresentadas, inclusive, com a juntada da declaração de hipossuficiência, 

DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça à parte requerente, 

ressalvada a possibilidade de impugnação/revogação, nos termos do art. 

99, §3°, do NCPC. Com a juntada da contestação, abra-se vista dos autos 

ao requerente, na forma prevista no art. 350 do NCPC. Após, à conclusão 

para novas deliberações. INTIME-SE e CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Pontes e Lacerda, 13 de março de 2020. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000868-41.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA CATARINA CANDIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000868-41.2020.8.11.0013. AUTOR (A): 

MARINA CATARINA CANDIDA. RÉU: BANCO VOTORANTIM S/A. Vistos. 

Presentes os requisitos previstos nos arts. 319 e 320 do NCPC, RECEBO a 

inicial, devendo-se o feito prosseguir pelo rito comum (NCPC, art. 318, 

caput). APENSE-SE aos autos de nº 1000867-56.2020.8.11.0013, 

1 0 0 0 8 7 1 - 9 3 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ,  1 0 0 0 8 7 2 - 7 8 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 , 

1000874-48.2020.8.11.0013 e 1000876-18.2020.8.11.0013 em razão da 

conexão. CITE-SE a parte requerida, pelo correio, nos termos do art. 246, I, 

do NCPC, advertindo-lhe do teor do art. 344 do NCPC. Ante as razões 

apresentadas, inclusive, com a juntada da declaração de hipossuficiência, 

DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça à parte requerente, 

ressalvada a possibilidade de impugnação/revogação, nos termos do art. 

99, §3°, do NCPC. Com a juntada da contestação, abra-se vista dos autos 

ao requerente, na forma prevista no art. 350 do NCPC. Após, à conclusão 

para novas deliberações. INTIME-SE e CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Pontes e Lacerda, 13 de março de 2020. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000871-93.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA CATARINA CANDIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000871-93.2020.8.11.0013. AUTOR (A): 

MARINA CATARINA CANDIDA. RÉU: BANCO VOTORANTIM S/A. Vistos. 

Presentes os requisitos previstos nos arts. 319 e 320 do NCPC, RECEBO a 

inicial, devendo-se o feito prosseguir pelo rito comum (NCPC, art. 318, 

caput). APENSE-SE aos autos de nº 1000867-56.2020.8.11.0013, 

1 0 0 0 8 6 8 - 4 1 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ,  1 0 0 0 8 7 2 - 7 8 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 , 

1000874-48.2020.8.11.0013 e 1000876-18.2020.8.11.0013 em razão da 

conexão. CITE-SE a parte requerida, pelo correio, nos termos do art. 246, I, 

do NCPC, advertindo-lhe do teor do art. 344 do NCPC. Ante as razões 

apresentadas, inclusive, com a juntada da declaração de hipossuficiência, 

DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça à parte requerente, 

ressalvada a possibilidade de impugnação/revogação, nos termos do art. 

99, §3°, do NCPC. Com a juntada da contestação, abra-se vista dos autos 

ao requerente, na forma prevista no art. 350 do NCPC. Após, à conclusão 

para novas deliberações. INTIME-SE e CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Pontes e Lacerda, 13 de março de 2020. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000872-78.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA CATARINA CANDIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000872-78.2020.8.11.0013. AUTOR (A): 

MARINA CATARINA CANDIDA. RÉU: BANCO VOTORANTIM S/A. Vistos. 

Presentes os requisitos previstos nos arts. 319 e 320 do NCPC, RECEBO a 

inicial, devendo-se o feito prosseguir pelo rito comum (NCPC, art. 318, 

caput). APENSE-SE aos autos de nº 1000867-56.2020.8.11.0013, 

1 0 0 0 8 6 8 - 4 1 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ,  1 0 0 0 8 7 1 - 9 3 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 , 

1000874-48.2020.8.11.0013 e 1000876-18.2020.8.11.0013 em razão da 

conexão. CITE-SE a parte requerida, pelo correio, nos termos do art. 246, I, 

do NCPC, advertindo-lhe do teor do art. 344 do NCPC. Ante as razões 

apresentadas, inclusive, com a juntada da declaração de hipossuficiência, 

DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça à parte requerente, 

ressalvada a possibilidade de impugnação/revogação, nos termos do art. 

99, §3°, do NCPC. Com a juntada da contestação, abra-se vista dos autos 

ao requerente, na forma prevista no art. 350 do NCPC. Após, à conclusão 

para novas deliberações. INTIME-SE e CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Pontes e Lacerda, 13 de março de 2020. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000874-48.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA CATARINA CANDIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000874-48.2020.8.11.0013. AUTOR (A): 

MARINA CATARINA CANDIDA. RÉU: BANCO VOTORANTIM S/A. Vistos. 

Presentes os requisitos previstos nos arts. 319 e 320 do NCPC, RECEBO a 

inicial, devendo-se o feito prosseguir pelo rito comum (NCPC, art. 318, 

caput). APENSE-SE aos autos de nº 1000867-56.2020.8.11.0013, 

1 0 0 0 8 6 8 - 4 1 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ,  1 0 0 0 8 7 1 - 9 3 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 , 

1000872-78.2020.8.11.0013 e 1000876-18.2020.8.11.0013 em razão da 

conexão. CITE-SE a parte requerida, pelo correio, nos termos do art. 246, I, 
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do NCPC, advertindo-lhe do teor do art. 344 do NCPC. Ante as razões 

apresentadas, inclusive, com a juntada da declaração de hipossuficiência, 

DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça à parte requerente, 

ressalvada a possibilidade de impugnação/revogação, nos termos do art. 

99, §3°, do NCPC. Com a juntada da contestação, abra-se vista dos autos 

ao requerente, na forma prevista no art. 350 do NCPC. Após, à conclusão 

para novas deliberações. INTIME-SE e CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Pontes e Lacerda, 13 de março de 2020. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000876-18.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA CATARINA CANDIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000876-18.2020.8.11.0013. AUTOR (A): 

MARINA CATARINA CANDIDA. RÉU: BANCO VOTORANTIM S/A. Vistos. 

Presentes os requisitos previstos nos arts. 319 e 320 do NCPC, RECEBO a 

inicial, devendo-se o feito prosseguir pelo rito comum (NCPC, art. 318, 

caput). APENSE-SE aos autos de nº 1000867-56.2020.8.11.0013, 

1 0 0 0 8 6 8 - 4 1 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ,  1 0 0 0 8 7 1 - 9 3 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 , 

1000872-78.2020.8.11.0013 e 1000874-48.2020.8.11.0013 em razão da 

conexão. CITE-SE a parte requerida, pelo correio, nos termos do art. 246, I, 

do NCPC, advertindo-lhe do teor do art. 344 do NCPC. Ante as razões 

apresentadas, inclusive, com a juntada da declaração de hipossuficiência, 

DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça à parte requerente, 

ressalvada a possibilidade de impugnação/revogação, nos termos do art. 

99, §3°, do NCPC. Com a juntada da contestação, abra-se vista dos autos 

ao requerente, na forma prevista no art. 350 do NCPC. Após, à conclusão 

para novas deliberações. INTIME-SE e CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Pontes e Lacerda, 13 de março de 2020. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023611-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A M SANTANA - ME (REU)

ANTONIO MARCOS SANTANA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EBER DOS SANTOS OAB - MT0019476-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1023611-63.2017.8.11.0013. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO. REQUERIDO: A. M. SANTANA - ME. 

Vistos. Primeiramente, PROCEDA-SE com a regularização dos registros e 

da autuação do feito, fazendo-se constar que o presente passou a 

tramitar como cumprimento de sentença. INTIME-SE a parte executada, na 

pessoa de seus advogados e via DJE, a cumprir a sentença, acrescido de 

custas processuais, se houver, em 15 (quinze) dias, consignando, desde 

já, que não ocorrendo pagamento voluntário, no prazo estabelecido, o 

débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de 

honorários advocatícios de 10% (dez por cento), ambos sobre o valor da 

execução (art. 523, § 1º, do NCPC). Efetuado o pagamento e não havendo 

impugnação pelo devedor, PROCEDA-SE à liberação à parte credora 

mediante alvará. Transcorrido o prazo sem pagamento, inicia-se o prazo 

de 15 (quinze) dias para que a parte executada, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 

impugnação (art. 525, do NCPC). Havendo impugnação ao cumprimento de 

sentença, MANIFESTE-SE a parte exequente também em 15 (quinze) dias. 

Todavia, na hipótese de decurso do prazo de pagamento voluntário e de 

impugnação ao cumprimento de sentença sem que haja manifestação da 

parte executada, INTIME-SE a parte exequente, via DJE, para que traga 

aos autos nova planilha de débito, já acrescida da multa e dos honorários 

previstos no art. 523, § 1º, do NCPC, requerendo o que entender cabível 

em 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento. Às providências. Pontes e 

Lacerda, 13 de março de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023611-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A M SANTANA - ME (REU)

ANTONIO MARCOS SANTANA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EBER DOS SANTOS OAB - MT0019476-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1023611-63.2017.8.11.0041 AUTOR: 

BANCO BRADESCO S.A. RÉU: A M SANTANA - ME, ANTONIO MARCOS 

SANTANA. Vistos. Antes de prosseguir no feito, vislumbro que o réu e o 

autor se manifestaram na contestação e impugnação, respectivamente, 

pela realização de audiência de conciliação. Neste sentido, é certo que a 

conciliação deve ser estimulada no curso do processo judicial, consoante 

dispõe o art. 3º, §3º, do NCPC. Portanto, DESIGNO sessão de mediação e 

conciliação a ser realizado no CEJUSC, no dia 12 de fevereiro de 2019, às 

17h00min. INTIMEM-SE as partes, na pessoa de seus respectivos 

advogados, via DJE, para que compareçam na solenidade agendada para 

a data supracitada. Após, PROMOVA-SE a conclusão dos autos. 

CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 26 de outubro de 2018. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz (a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000478-71.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA HELENA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Augusto Fagundes Teixeira OAB - MT11363-N (ADVOGADO(A))

JOYCE BRAGA OAB - MT0019496A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000478-71.2020.8.11.0013. 

REQUERENTE: LUCIA HELENA RODRIGUES REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Preenchidos os 

requisitos legais (art. 319 e 320 do NCPC), RECEBO a petição inicial. No 

mais, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela provisória de urgência, 

uma vez que a parte requerente não comprovou a existência de elementos 

que evidenciem a plausibilidade de seu direito, conforme exige o art. 300, 

“caput”, do NCPC. Isto porque, é sabido e consabido que a concessionária 

de serviço público se utiliza da rede de distribuição de energia elétrica 

para o fornecimento do serviço objeto da concessão, inclusive com a 

prerrogativa de incorporar redes particulares ao seu ativo, com 

derivações para atendimento de outros consumidores, consoante 

inteligência de Resolução nº 229/2006 da ANEEL. E, nos autos, não há 

qualquer documento que comprove a natureza particular da rede de 

distribuição de energia elétrica existente na propriedade da autora. Antes 

de prosseguir na atividade deste Juízo, deve-se ressaltar que a Justiça 

brasileira tem alçado novos caminhos no sentido de implementar e 

desenvolver mecanismos de solução de controvérsias, chamados de 

meios consensuais de conflito como mediação e a conciliação, visando 

assegurar a todos o direito à solução dos conflitos por meios adequados à 

sua natureza e peculiaridade. Neste sentido, foi recentemente implantado 

nesta Comarca a Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – 
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CEJUSC de forma a buscar, primordialmente, a conciliação entre as partes 

conflitantes. Desta feita, tratando-se de matéria que se amolda ao disposto 

no art. 2º da Ordem de Serviço nº 3/2012 – NPMCSC, DETERMINO que os 

presentes autos sejam remetidos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania, para que seja realizada a tentativa de sessão de 

mediação a qual fica, desde já, designada para o dia 28 de abril de 2020, 

às 17h00min. Na hipótese da sessão restar frutífera, à conclusão para 

homologação. Para tanto, CITE(M)-SE e INTIME(M)-SE o requerido para que 

compareça à sessão de mediação/conciliação ora designada, 

consignando-se expressamente no mandado que o prazo de 15 (quinze) 

dias para o oferecimento de defesa será contado a partir do dia aprazado 

para a realização da sessão de mediação, caso as partes não se 

componham amigavelmente. Ofertada a contestação, INTIME-SE a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para ofertar impugnação no prazo 

legal. Cumpridas as etapas acima, façam os autos conclusos para 

saneamento ou julgamento antecipado do mérito. CUMPRA-SE, expedindo 

o necessário. Pontes e Lacerda, 13 de março de 2020. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000294-18.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINA FELICIANA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIA MARIA DOS SANTOS TONHA ALVES OAB - MT0005278A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000294-18.2020.8.11.0013. AUTOR(A): 

DIVINA FELICIANA DE ALMEIDA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS Vistos. Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE 

APOSENTADORIA RURAL POR IDADE C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA ajuizada por DIVINA FELICIANA DE ALMEIDA em desfavor do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, ambos qualificados. A 

parte autora narrou, em apertada síntese, que sempre labutou nas lides 

rurais, e, com o passar do tempo, a sua produtividade decaiu, vindo a 

necessitar do benefício previdenciário para que possa auxiliá-la na sua 

subsistência diária. Após tentar a sua aposentação por meio de 

requerimento formulado ao posto de atendimento do Instituto requerido, 

afirmou que teve tolhido o seu pedido de concessão do benefício 

previdenciário, o que lhe impulsionou a ajuizar a presente actio. Em razão 

disso, requereu a concessão da implantação do benefício em sede de 

antecipação dos efeitos da tutela, com a consequente citação do 

requerido e, ao final, a procedência de sua pretensão para condenar a 

Autarquia a conceder de forma definitiva o benefício de aposentadoria 

rural por idade, desde a data do indeferimento do requerimento 

administrativo. Juntou documentos de Id. 28887589 - Pág. 1 a Id. 28888878 

- Pág. 1. É o relatório. Decido. A tutela de urgência de natureza antecipada 

tem os seus fundamentos descritos no artigo 300 do NCPC, nestes 

termos: “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo” Por sua vez, o jurista Daniel Amorim 

Assumpção Neves, ao lecionar sobre a tutela provisória de natureza 

antecipada, diz que: “A concessão da tutela provisória é fundada em juízo 

de probabilidade, ou seja, não há certeza da existência do direito da parte, 

mas uma aparência de que esse direito exista. É consequência natural da 

cognição sumária realizada pelo juiz na concessão dessa espécie de 

tutela. Se ainda não teve acesso a todos os elementos de convicção, sua 

decisão não será fundada na certeza, mas na mera aparência – ou 

probabilidade – de o direito existir [Manual de Direito Processual Civil, 

Volume Único, Editora JusPodivm, 8ª Edição, pág. 660]”. Logo, é 

necessária a presença da probabilidade do direito e, também, do perigo de 

dano ou do risco ao resultado útil do processo, sem um dos quais 

impedem a concessão da tutela provisória de urgência de natureza 

antecipada almejada, em torno dos quais deve circunscrever-se a 

cognição. Com efeito, a probabilidade do direito alegado não se encontra 

presente. Isto porque, entretanto, há casos, como é o dos presentes 

autos, que exige discussão por meio de ampla produção de prova, uma 

vez que não é possível concluir, de plano e em sede de cognição sumária, 

pelo preenchimento de todos os requisitos necessários à obtenção do 

benefício previdenciário pleiteado, tal como o período temporal de exercício 

efetivo da atividade rural que apenas se obterá por ocasião da colheita de 

provas orais em audiência de instrução e julgamento. Destarte, o benefício 

ora pleiteado somente poderá ser concedido após a instrução probatória e 

análise dos requisitos necessários, não sendo possível que se reconheça 

e se aplique os seus efeitos nesta fase processual, uma vez que não há 

comprovação imediata e de plano da probabilidade do direito alegado. Isto 

posto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência de natureza 

antecipada. DEFIRO os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, nos 

termos do artigo 98, “caput”, do NCPC. CITE-SE a autarquia requerida para, 

querendo, apresentar resposta dentro do prazo de 30 (trinta) dias, na 

forma do art. 183, "caput", do NCPC, fazendo-se constar, outrossim, as 

advertências a que fazem menção o art. 344, "caput", do NCPC. Após, 

com a juntada da resposta da autarquia, INTIME-SE a parte autora, por 

meio de seu patrono constituído nos autos, para, querendo, no prazo de 

15 (quinze) dias, impugnar a contestação apresentada. PUBLIQUE-SE. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes e Lacerda, 13 

de março de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003570-91.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL SCATENA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1003570-91.2019.8.11.0013. 

EXEQUENTE: SICREDI NOROESTE MT. EXECUTADO: MANOEL SCATENA. 

Vistos. Trata-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta por 

SICREDI NOROESTE contra MANOEL SCATENA. O feito tramitou 

regularmente, sendo que ao ID nº. 28891960 o exequente informou a 

composição acerca do objeto litigioso. Os autos vieram conclusos. É o 

relatório. Fundamento e decido. O feito comporta extinção com resolução 

de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, “b”, do Novo Código de 

Processo Civil. Com efeito, a transação, embora extrajudicial, se amolda 

aos ditames do artigo retro mencionado. Ante o exposto, JULGO EXTINTO 

o presente processo, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, 

inciso III, “b”, do Novo Código de Processo Civil. Custas processuais e 

honorários advocatícios nos termos da avença de ID nº. 28891960. 

Considerando o ato incompatível com o pleito recursal (NCPC, art. 1.000, 

parágrafo único), DETERMINO a certificação do trânsito em julgado e a 

remessa dos os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na 

forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de 

estilo. Dispensado o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT. 

INTIME-SE e CUMPRA-SE. Às providências. Pontes e Lacerda, 13 de 

março de 2020 Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004377-14.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DARIA LAIDE CHORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DUARTE VIDAL OAB - MT27036/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1004377-14.2019.8.11.0013. 

REQUERENTE: DARIA LAIDE CHORE REQUERIDO: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Trata-se de ação de pensão 

por morte proposta por DARIA LAIDE CHORE em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, ambos qualificados nos autos. 
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Acostou à inicial procuração e documentos de Id. 27243999 - Pág. 1 a Id. 

27492278 - Pág. 1. A autarquia foi citada, e apresentou contestação em Id. 

28073962. A parte requerente apresentou réplica à contestação em Id. 

29560528. É o relatório. Fundamento e decido. Postula a parte autora o 

benefício da pensão por morte, sob a alegação de que era mãe e 

dependente de Wemerson Chore, falecido em 29 de setembro de 2019, o 

qual era segurado obrigatório da autarquia/requerida. Inicialmente deve-se 

consignar que a dependência econômica da parte autora com relação à 

falecida goza de presunção legal, além de que pode ser verificada por 

meio do documento de Id. Id. 27490415 - Pág. 1 (certidão de óbito), onde 

existe a informação de que o falecido não deixou filhos e era solteiro. 

Ressalta-se que neste caso a mesma é presumida por força do disposto 

no artigo 16, §4º da Lei nº 8.213/91 que estabelece expressamente: “Art. 

16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição 

de dependentes do segurado: I - o cônjuge, a companheira, o companheiro 

e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) 

anos ou inválido; II - os pais; III - o irmão não emancipado, de qualquer 

condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido; (...) § 4º A 

dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida e 

a das demais deve ser comprovada.” Ademais disso, através da detida 

análise dos documentos encartados nos autos, dessume-se que o 

falecido morava na mesma residência com a autora e mantinha vínculo 

empregatício quando faleceu. Entretanto, a autora não registrava qualquer 

vínculo de emprego desde o mês de outubro de 2011 (27490964 - Pág. 

1/2), o que leva a crer que do filho dependia. Registre-se, ainda, que do 

exame da apólice de seguro de vida de Id. 27490421 - Pág. 1/2, verifica-se 

que o falecido indicou a autora como beneficiária da indenização. Quanto 

à qualidade de segurado do falecido à época do óbito, primeiramente, 

deve-se destacar que a autarquia requerida limitou-se a refutar em curtas 

linhas e de maneira genérica que o instituidor não exibia a qualidade de 

segurado obrigatório, alegação facilmente infirmada por meio do 

documento que representa a rescisão de trabalho do extinto assinada 

após a sua morte pela autora (vide Id. 27490972 - Pág. 2). Por 

conseguinte, da análise do conjunto probatório constante dos autos, 

percebe-se que a requerente era dependente do “de cujus”, situação que 

perdurou até a data do falecimento do instituidor da pensão, que, por sua 

vez, ostentava a condição de segurado da autarquia/requerida, devendo, 

assim, ser julgado procedente o pedido contido na exordial. Isto posto, e 

por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido da 

inicial para conceder à autora Daria Laide Chore, devidamente qualificada 

nos autos, o benefício de pensão por morte, correspondente a 100% (cem 

por cento) do salário de benefício, a partir da data do óbito de Wemerson 

Chore, ocorrido em 29 de setembro de 2019 (Id. 27490415 - Pág. 1), 

consoante redação do art. 74, I, da Lei nº 8.213/1991 promovida pela Lei 

nº 9.528/1997. Tendo em vista a probabilidade do direito dada pelas 

próprias razões da sentença e o perigo da demora consistente no nítido 

caráter alimentar do benefício, CONCEDO tutela antecipada para o fim 

específico de determinar ao INSS que implante o benefício ora concedido 

no prazo de 30 (trinta) dias. EXPEÇA-SE ofício à Gerência Executiva do 

Instituto Nacional do Seguro Social em Cuiabá/MT, para que implante o 

benefício previdenciário contido nos autos, no prazo máximo de 30 (trinta) 

dias, devendo ser encaminhado juntamente com os documentos pessoais 

da autora, se já não o tiver sido feito. O pagamento retroativo deve ser 

feito com atualização monetária, segundo os índices previstos no Manual 

de Cálculos da Justiça Federal, sendo aplicada desde a data em que cada 

parcela se tornou devida (Súmula nº 19 do e. Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região) e com a incidência de juros de mora, na forma que dispõe 

o artigo 1-F da Lei Federal nº 9.494/1997. Pelo princípio da sucumbência, 

CONDENO a autarquia ré ao pagamento de honorários advocatícios ao 

patrono da parte adversa, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor 

das prestações vencidas, consoante preconiza a Súmula nº 111 do c. 

STJ, forte no art. 85, § 8º, do NCPC. DEIXO de condená-la, no entanto, ao 

pagamento das custas e demais despesas processuais, haja vista o 

disposto na Lei Estadual nº 7.603/2001. DISPENSO o reexame necessário, 

uma vez que no presente caso a condenação imposta à parte ré não 

ultrapassará o valor constante no art. 496, § 3º, do NCPC e, deste modo, 

não é necessária a remessa dos autos ao Egrégio TRF 1 para reexame 

necessário. Neste sentido: PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. 

BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA PROFERIDA SOB A EGIDE DO 

CPC/2015. REMESSA OFICIAL. DESCABIMENTO. ART. 496, § 3º, DO CPC. 

1. A sentença sob censura, proferida sob a égide no CPC/2015, não está 

sujeita à remessa oficial, tendo em vista que a condenação nela imposta 

não ultrapassa o limite previsto no art. 496, § 3º, do referido Diploma 

Adjetivo. 2. Tratando-se de ação voltada à concessão/revisão de 

benefício previdenciário no valor mensal de um salário mínimo, que envolve 

quantidade de parcelas substancialmente inferior às que seriam 

necessárias para se chegar ao patamar de mil salários mínimos, resulta 

certo e comprovado que o valor total da condenação não ultrapassará o 

limite supramencionado. 3. Remessa oficial não conhecida. (Reexame 

Necessário - 0009202-54.2018.4.01.9199, 2ª Turma do TRF da 1ª Região, 

Rel. Desembargador Federal Francisco Neves da Cunha, 06/06/2018). 

Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

de estilo. Nos termos dos arts. 1.288 e seguintes da CNGC, estes são os 

dados da implantação dos benefícios: nome do instituidor da pensão: 

WEMERSON CHORE; benefício concedido: PENSÃO POR MORTE: renda 

mensal: 100% (cem por cento) do salário de benefício; da data do óbito: 29 

de setembro de 2019. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Pontes e Lacerda, 13 de março de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues 

Pereira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000760-80.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT18603-A 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - MT16691-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUADIR VIEIRA CAMPOS (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1000760-80.2018.8.11.0013. AUTOR(A): 

BANCO DO BRASIL S/A REU: JUADIR VIEIRA CAMPOS Vistos. O BANCO 

DO BRASIL S/A interpôs o RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

de Id. 29075819, alegando a ocorrência de omissão na sentença proferida 

em Id. 28767648. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. É o sucinto 

relatório. Decido. Primeiramente, pondero que os embargos devem, 

inevitavelmente, ser conhecidos, visto que interpostos tempestivamente 

(Id. 29697825). De efeito, conforme com os alicerces em que se suplanta 

a tessitura organizacional implementada no ordenamento jurídico, os 

embargos de declaração consolidam-se como mecanismo jurídico, 

franqueado à parte interessada, tendente a fustigar o magistrado prolator 

da decisão interlocutória, sentença ou acórdão, para que complete o 

provimento jurisdicional, quando omisso ponto fundamental, o esclareça 

em seus pontos obscuros — obscuridade nas razões desenvolvidas — 

ou, finalmente, promova reparações ou elimine eventuais contradições 

traçadas entre a fundamentação e a conclusão que porventura padeça. 

Em síntese pouco ampla, pode-se simbolizar, retratando que, os embargos 

de declaração têm por desiderato nuclear corrigir omissões, obscuridades 

ou contradições que a redação do texto do provimento jurisdicional 

eventualmente ostente e, portanto, não tem caráter substitutivo da 

decisão, mas, na verdade, integrativo, interpretação que decorre da leitura 

do art. 1.022 do NCPC. Excepcionalmente, os embargos de declaração 

podem reunir o predicado de atacar a fundamentação da decisão, na 

medida em que reste evidenciada a necessidade de se perquirir 

determinado fundamento não abordado no âmago do veredicto vergastado 

ou, ainda, o interesse recursal, sob o signo de prequestionamento de 

questão constitucional ou federal. Podem, de fato, outrossim, desfrutar de 

efeitos infringentes, na hipótese factual em que a modificação do julgado 

decorre, como consequência etiológica necessária, do próprio provimento 

dos embargos — ou seja, como consectário lógico da correção do erro 

material manifesto, do suprimento da omissão, do esclarecimento da 

omissão ou da extinção extirpação da correção. Todavia, os embargos de 

declaração jamais, em hipótese alguma, podem ser manejados com o 

intuito exclusivo ou ainda que velado de modificar o julgado e, assim, 

viabilizar o reexame da matéria, sob pena de admitir-se, em descompasso 

com a estrutura normativa que norteia a matéria, desvio da função 

jurídico-processual desta modalidade do recurso. Pois bem, estabelecidas 

tais premissas de ordem jurídica, observa-se, a partir da dicção da peça 
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processual anexada em Id. 29075819, que o embargante, sob o pretexto 

de eliminar situação de omissão e contradição, vale-se do recurso dos 

embargos declaratórios com o fito de proporcionar o reexame da matéria 

já abordada de forma satisfatória pela sentença de Id. 28767648, 

almejando — e assim o faz de modo absolutamente inadequado — 

promover o reexame da matéria e, de forma reflexa, investe seus 

argumentos, de forma direta, em detrimento dos fundamentos que 

alicerçaram a decisão. Logo, à luz de tal contexto fático-jurídico, revelador 

da circunstância de que a sentença guerreada apreciou, de forma 

satisfatória e na sua plenitude a pretensão jurídica vertida na peça inicial e 

o manancial de provas que foram produzidas, considero que não se 

afigura viável empregar-se os embargos de declaração no presente caso, 

já que não se encontram presentes os pressupostos que autorizam a sua 

adequada utilização. Isto porque, pretende o embargante o levantamento 

de gravame aposto em imóvel que não se originou por força da relação 

jurídica-processual estabelecida na ação judicial, mas sim em decorrência 

da celebração de negócio jurídico entre as partes, no qual o devedor 

hipotecário ofereceu em garantia o imóvel objeto da matrícula nº. 24.024 

do CRI de Pontes e Lacerda. Somente poderia se aventar em levantamento 

de restrição de origem processual, como, por exemplo, o registro de 

penhora. Mas não é dado ao magistrado, pelo simples fato de extinguir o 

processo sem resolução do mérito ante a desistência do autor, determinar 

a eliminação de gravame originado de negócio jurídico do direito civil, e não 

da relação jurídica-processual à qual se colocou termo. No caso, incumbe 

ao interessado comprovar o adimplemento da obrigação e pleitear junto ao 

tabelionato o levantamento da restrição oriunda de cláusula hipotecária. 

Nesse mesmo sentido, não é outro o entendimento sufragado pelo Pretório 

Excelso, cujas ementas transcrevo “ipsis litteris”: EMENTA: EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. 

INOCORRÊNCIA. Não configuradas no acórdão recorrido as hipóteses 

previstas nos incisos do artigo 535 do Código de Processo Civil, restam 

inviabilizados os embargos declaratórios. Embargos de declaração 

rejeitados. (STF, AI 496.565 AgR-ED, Relator(a): Min. EROS GRAU, 

Primeira Turma, julgado em 01/03/2005, DJ 01-04-2005 PP-00035 EMENT 

VOL-02185-07 PP-01444) EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - 

CARÁTER INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE - INOCORRÊNCIA DOS 

PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. - Os 

embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer 

obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que 

eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. Essa 

modalidade recursal só permite o reexame do acórdão embargado para o 

específico efeito de viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter 

integrativo-retificador que, afastando as situações de obscuridade, 

omissão ou contradição, complemente e esclareça o conteúdo da decisão. 

Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando, inexistentes 

os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade 

(CPC, art. 535), vem esse recurso, com desvio de sua específica função 

jurídico-processual, a ser utilizado com a indevida finalidade de instaurar 

uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo 

Tribunal. Precedentes. (STF, RE 173459 AgR-ED, Relator(a): Min. CELSO 

DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 24/04/1997, DJ 15-08-1997 

PP-37045 EMENT VOL-01878-03 PP-00466) Assim, da forma que se 

apresenta a situação, em que restou evidenciado que o propósito 

primordial e exclusivo do embargante centralizou-se na reavaliação da 

matéria submetida à apreciação, de tal sorte que inexistiu qualquer 

omissão na sentença de Id. 28767648, entendendo que o pedido 

formulado deva ser imediatamente rechaçado. Por tais considerações, por 

não haverem sido delineados os requisitos estampados no art. 1.012 do 

NCPC, REJEITO os embargos declaratórios, uma vez que se mostram 

manifestamente inadmissíveis, e, como corolário natural, MANTENHO na 

íntegra o veredicto lançado em Id. 28767648. DECLARO, outrossim, 

reaberto o prazo para apresentação de recurso (art. 1.026, “caput”, do 

NCPC). INTIMEM-SE. Pontes e Lacerda, 13 de março de 2020. Cláudio 

Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000982-14.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ORIPEDES FERRARI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HILMAN MOURA VARGAS OAB - MT0019516S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1000982-14.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

ORIPEDES FERRARI REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos. O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL interpôs o 

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO de Id. 29103991, alegando a 

ocorrência de contradição na sentença proferida em Id. 28547681. Em 

seguida, vieram-me os autos conclusos. É o sucinto relatório. Decido. 

Primeiramente, pondero que os embargos devem, inevitavelmente, ser 

conhecidos, visto que interpostos tempestivamente. De efeito, conforme 

com os alicerces em que se suplanta a tessitura organizacional 

implementada no ordenamento jurídico, os embargos de declaração 

consolidam-se como mecanismo jurídico, franqueado à parte interessada, 

tendente a fustigar o magistrado prolator da decisão interlocutória, 

sentença ou acórdão, para que complete o provimento jurisdicional, 

quando omisso ponto fundamental, o esclareça em seus pontos obscuros 

— obscuridade nas razões desenvolvidas — ou, finalmente, promova 

reparações ou elimine eventuais contradições traçadas entre a 

fundamentação e a conclusão que porventura padeça. Em síntese pouco 

ampla, pode-se simbolizar, retratando que, os embargos de declaração 

têm por desiderato nuclear corrigir omissões, obscuridades ou 

contradições que a redação do texto do provimento jurisdicional 

eventualmente ostente e, portanto, não tem caráter substitutivo da 

decisão, mas, na verdade, integrativo, interpretação que decorre da leitura 

do art. 1.022 do NCPC. Excepcionalmente, os embargos de declaração 

podem reunir o predicado de atacar a fundamentação da decisão, na 

medida em que reste evidenciada a necessidade de se perquirir 

determinado fundamento não abordado no âmago do veredicto vergastado 

ou, ainda, o interesse recursal, sob o signo de prequestionamento de 

questão constitucional ou federal. Podem, de fato, outrossim, desfrutar de 

efeitos infringentes, na hipótese factual em que a modificação do julgado 

decorre, como consequência etiológica necessária, do próprio provimento 

dos embargos — ou seja, como consectário lógico da correção do erro 

material manifesto, do suprimento da omissão, do esclarecimento da 

omissão ou da extinção extirpação da correção. Todavia, os embargos de 

declaração jamais, em hipótese alguma, podem ser manejados com o 

intuito exclusivo ou ainda que velado de modificar o julgado e, assim, 

viabilizar o reexame da matéria, sob pena de admitir-se, em descompasso 

com a estrutura normativa que norteia a matéria, desvio da função 

jurídico-processual desta modalidade do recurso. Pois bem, estabelecidas 

tais premissas de ordem jurídica, observa-se, a partir da dicção da peça 

processual anexada em Id. 29103991, que o embargante, sob o pretexto 

de eliminar situação de omissão e contradição, vale-se do recurso dos 

embargos declaratórios com o fito de proporcionar o reexame da matéria 

já abordada de forma satisfatória pela sentença de Id. 28547681, 

almejando — e assim o faz de modo absolutamente inadequado — 

promover o reexame da matéria e, de forma reflexa, investe seus 

argumentos, de forma direta, em detrimento dos fundamentos que 

alicerçaram a decisão. Logo, à luz de tal contexto fático-jurídico, revelador 

da circunstância de que a sentença guerreada apreciou, de forma 

satisfatória e na sua plenitude a pretensão jurídica vertida na peça inicial e 

o manancial de provas que foram produzidas, considero que não se 

afigura viável empregar-se os embargos de declaração no presente caso, 

já que não se encontram presentes os pressupostos que autorizam a sua 

adequada utilização. Nesse mesmo sentido, não é outro o entendimento 

sufragado pelo Pretório Excelso, cujas ementas transcrevo “ipsis litteris”: 

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. 

INOCORRÊNCIA. Não configuradas no acórdão recorrido as hipóteses 

previstas nos incisos do artigo 535 do Código de Processo Civil, restam 

inviabilizados os embargos declaratórios. Embargos de declaração 

rejeitados. (STF, AI 496.565 AgR-ED, Relator(a): Min. EROS GRAU, 

Primeira Turma, julgado em 01/03/2005, DJ 01-04-2005 PP-00035 EMENT 

VOL-02185-07 PP-01444) EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - 

CARÁTER INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE - INOCORRÊNCIA DOS 

PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. - Os 

embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer 

obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que 

eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. Essa 
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modalidade recursal só permite o reexame do acórdão embargado para o 

específico efeito de viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter 

integrativo-retificador que, afastando as situações de obscuridade, 

omissão ou contradição, complemente e esclareça o conteúdo da decisão. 

Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando, inexistentes 

os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade 

(CPC, art. 535), vem esse recurso, com desvio de sua específica função 

jurídico-processual, a ser utilizado com a indevida finalidade de instaurar 

uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo 

Tribunal. Precedentes. (STF, RE 173459 AgR-ED, Relator(a): Min. CELSO 

DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 24/04/1997, DJ 15-08-1997 

PP-37045 EMENT VOL-01878-03 PP-00466) Assim, da forma que se 

apresenta a situação, em que restou evidenciado que o propósito 

primordial e exclusivo do embargante centralizou-se na reavaliação da 

matéria submetida à apreciação, de tal sorte que inexistiu qualquer 

contrariedade na sentença de Id. 28547681, entendendo que o pedido 

formulado deva ser imediatamente rechaçado. Por tais considerações, por 

não haverem sido delineados os requisitos estampados no art. 1.012 do 

NCPC, REJEITO os embargos declaratórios, uma vez que se mostram 

manifestamente inadmissíveis, e, como corolário natural, MANTENHO na 

íntegra o veredicto lançado em Id. 28547681. DECLARO, outrossim, 

reaberto o prazo para apresentação de recurso (art. 1.026, “caput”, do 

NCPC). INTIMEM-SE. Pontes e Lacerda, 13 de março de 2020. Cláudio 

Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 157345 Nr: 11547-25.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mateus Damasceno Lira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público em desfavor de 

MATEUS DAMASCENO LIRA, cuja citação foi deprecada ao juízo de 

Dourados/MS.

Às fls. 150 foi acostada certidão de citação positiva.

É o relatório. Decido.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que não existe nenhuma 

manifestação realizada pela defesa do denunciado, não sendo assim 

possível inferir qual seja o nome do suposto advogado por ele constituído 

(e do qual o acusado sequer lembra o nome) e alegado na decisão de 

citação positiva.

Assim, REMETAM-SE os autos a Defensoria Pública para que ofereça 

RESPOSTA À ACUSAÇÃO, no prazo legal, vez que se trata de réu preso.

Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 157345 Nr: 11547-25.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mateus Damasceno Lira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

RATIFICAÇÃO DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA

Trata-se de Ação Penal Pública, em que a denúncia foi recebida, tendo 

sido o acusado devidamente citado e ofereceu resposta à acusação nos 

moldes do art. 396-A do CPP.

Os autos vieram conclusos. Relatei. Passo a decidir.

Em análise detida dos autos, verifico que se fazem presentes os 

requisitos genéricos e específicos para o recebimento e processamento 

da presente ação penal, já que há um suporte probatório mínimo para 

respaldar a peça acusatória, não sendo hipótese de absolvição sumária 

(art. 397, do CPP).

Ante o exposto, ratifico o recebimento da denúncia, os termos do art. 399 

do Código de Processo Penal.

DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

Designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 24 DE JULHO DE 

2019, às 13h30min.

Intimem-se vítimas, testemunhas, Ministério Público e Defesa.

DEPREQUE-SE o interrogatório do acusado (fls. 142).

Expeçam-se cartas precatórias para oitiva dos residentes fora desta 

Comarca.

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 157345 Nr: 11547-25.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mateus Damasceno Lira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

DESIGNO audiência de instrução em continuação para o dia 13 DE 

NOVEMBRO DE 2019, às 17h30min, com vistas à inquirição da vítima 

mencionada às fls. 200 (Josieu Cavalcante Silva).

Intimem-se o réu e a vítima.

Cientifique-se o Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 194932 Nr: 5577-73.2019.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gabriel Santos Silva, FABIO HENRIQUE 

FERREIRA DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camélia Rosana de Souza - 

OAB:5729-B/MT, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - 

OAB:

 Pela MM. Juíza foi decido: Vistos etc.

I. Não havendo as partes requerido demais diligências, declaro encerrada 

a instrução.

II. No que toca ao pedido de soltura formulado pela defesa do acusado 

Gabriel, verifico restarem inalteradas as razões de fato e de direito que 

determinaram a prisão, em especial no que se refere à periculosidade 

concreta dos agentes, que supostamente cometeram crime envolvendo 

grave ameaça à pessoa.

 Embora não seja este o momento oportuno para se adentrar ao mérito da 

demanda, diante das alegações expostas pela Defesa, importa registrar 

que os fatos narrados em exordial quanto a autoria atribuída a Gabriel, 

foram corroborados em juízo por meio das oitivas da testemunha Adriely – 

funcionária do hotel, e da vítima Josieu, irmão do acusado.

 Assim, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva, vez que 

imprescindível à garantia da ordem pública.

 III. Encaminhem-se os autos ao MPMT, para alegações finais, em 05 

(cinco) dias.

IV. Com a vinda, proceda-se de igual forma em relação às defesas, com 

prazo comum.

V. Saem os presentes intimados.

VI. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 157242 Nr: 11455-47.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público Estadual - 

Núcleo de Pontes e Lacerda - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de reiteração de pedido de revogação de prisão preventiva do 

denunciado ANDERSON SANTOS SILVA, apresentado pela Defensoria 
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Pública (fl. 248), alegando excesso de prazo para oitiva das vítimas.

O Ministério Público se manifestou pelo indeferimento do pedido (Ref. 141).

É o relatório. Fundamento. Decido.

Analisados os autos, verifica-se que o denunciado foi preso em 

10/06/2018 e até a presente data não consta distribuição da carta 

precatória remetida à Comarca de MACEDÔNIA/SP (fl. 241), com vistas à 

inquirição das vítimas.

Assim, DETERMINO à Secretaria que certifique nos autos, COM 

URGÊNCIA, acerca da distribuição da CP mencionada.

Após, conclusos ao gabinete.

Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 201889 Nr: 9059-29.2019.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADCR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Carlos Almeida - 

OAB:19847

 Vistos, etc.

Em relação à certidão de ref. 128, consigno ter sido enviado e-mail à 

secretaria de saúde, bem como realizada diligência (11/03/2020) por meio 

da qual foi acordado que será enviado a esse juízo ofício pela autoridade 

competente. Aguarde-se por 10 dias.

CERTIFIQUE-SE nos autos a data da soltura do denunciado, vez que 

consta alvará de soltura à fl. 325,

Cientifique-se o Ministério Público e a Defensoria Pública.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 151654 Nr: 8717-86.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Newton de Freitas Miotto, CLEUNICE MARIA DE 

ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Walter de Oliveira Peixoto - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carolina Vieira de Almeida 

Lacerda - OAB:14.566/MT., Marcelo Silva Moura - OAB:12307

 Encaminhem-se os autos ao MP, com urgência, para manifestação quanto 

ao pedido da defesa.

Após, tornem conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93654 Nr: 4713-11.2014.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo da Silva Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Paulo Silva Macedo - 

OAB:18079/0

 Nos termos do art. 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, no importe de R$ 

568,72, a que foi condenado nos termos da r. sentença ref. 80. Este valor 

deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 421,46 para recolhimento 

da guia de custas e R$ 147,26 para fins da guia de taxa. Fica cientificado 

de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE”, selecionar a opção “Emitir Guia”, digitar “custas e taxas finais” e 

selecionar a opção que aparece, inserir o número único do processo e 

clicar em buscar, clicar em “Próximo”, preencher os campos com o CPF do 

pagante. Em seguida, clicar nos itens aplicáveis (Custas Judiciais/Taxa 

Judiciária), preencher os valores e clicar em “Gerar guia”. Será gerado um 

boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolar a guia 

e o comprovante de pagamento no protocolo geral da Comarca de Pontes 

e Lacerda, aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119135 Nr: 3240-19.2016.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joaquim Luiz Berger Goulart 

Netto - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joaquim Luiz Berger Goulart 

Netto - OAB:11.269/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 25 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PEDRO MARTIMIANO TOMICHÁ, Cpf: 

01776779100, Rg: 0895907-2, Filiação: Izabel Flores e Miguel Filho 

Tomichá, data de nascimento: 02/07/1977, brasileiro(a), natural de Vila 

Bela da Santissima Trindade-MT, convivente, vaqueiro. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 562,38 (Quinhentos e sessenta e dois reais e 

trinta e oito centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo do deste edital, sob pena de TER O VOSSO NOME E CPF/CNPJ 

RESTRITOS E INSCRITOS À DÍVIDA ATIVA OU PROTESTO 

EXTRAJUDICIAL, CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 612, § 5º DA 

CNGC-TJMT.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Andiele Souza 

Rodrigues, digitei.

Pontes e Lacerda, 12 de março de 2020

Marcela Oliveira Moraes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 173055 Nr: 6026-65.2018.811.0013

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 25 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CLAUDINEI VILALBA, Cpf: 19146402845, 

Rg: 28108369, Filiação: Maria Ferreira Vilalba e Jorge Vilalba Moura, data 

de nascimento: 29/07/1975, brasileiro(a), natural de Echaporã-SP, 

casado(a), vaqueiro, Telefone (18) 9 9727-3040. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 562,52 (Quinhentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta e dois centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de TER O VOSSO NOME E 

CPF/CNPJ RESTRITOS E INSCRITOS À DÍVIDA ATIVA OU PROTESTO 

EXTRAJUDICIAL, CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 612, § 5º DA 

CNGC-TJMT.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Andiele Souza 

Rodrigues, digitei.

Pontes e Lacerda, 12 de março de 2020

Marcela Oliveira Moraes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 173057 Nr: 6028-35.2018.811.0013

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAdA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 25 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): AILTON ALVES DE AGUIAR, Cpf: 

02100405136, Rg: 1913660-9, Filiação: Maria Luiza de Carvalho Aguiar e 

Reginaldo Alves de Aguiar, data de nascimento: 05/08/1984, brasileiro(a), 

natural de Mirassol D' Oeste-MT, convivente, maquinista, Telefone 65 

99637 6791. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 562,52 (Quinhentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta e dois centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de TER O VOSSO NOME E 

CPF/CNPJ RESTRITOS E INSCRITOS À DÍVIDA ATIVA OU PROTESTO 

EXTRAJUDICIAL, CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 612, § 5º DA 

CNGC-TJMT.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Andiele Souza 

Rodrigues, digitei.

Pontes e Lacerda, 12 de março de 2020

Marcela Oliveira Moraes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 194932 Nr: 5577-73.2019.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gabriel Santos Silva, FABIO HENRIQUE 

FERREIRA DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camélia Rosana de Souza - 

OAB:5729-B/MT, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - 

OAB:

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 482, VI da CNGC, 

impulsiono estes à intimação do patrono do réu Drª Camélia Rosana de 

Souza, no prazo leal, apresentar as alegações finais.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001610-03.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GLENIO PARREIRA GOUVEIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILMAN MOURA VARGAS OAB - MT0019516S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

QUEST BARBEARIA EIRELI (EXECUTADO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 22 de julho de 2019, às 14h20min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000340-07.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EDINALDO FERREIRA FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELLY GARCIA VALDEZ OAB - MT19702-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 27 de abril de 2020, às 13h20min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003004-45.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO RODRIGUES JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEDER DE LACERDA SILVA OAB - MT0018773A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

 

Certifico que analisando os autos, verifiquei que o advogado da parte 

autora, posteriormente ao recebimento do recurso, requereu o 

cumprimento provisório da sentença, no entanto, o magistrado 

orientou-nos verbalmente no sentido de informar o advogado para 

distribuir o pedido em apartado, vez que o presente feito será remetido ao 

2º Grau.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000275-12.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINO OLIVEIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO GASPAR DA SILVA OAB - MT24798-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAGAZINE LUIZA S/A (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 27 de abril de 2020, às 13h40min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000305-47.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

HILDA BARBOSA SODRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT18255-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 27 de abril de 2020, às 13h50min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000863-19.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE COSTA FERNANDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIZELIA MORAES SILVA OAB - MT27608/O (ADVOGADO(A))

RAFAEL NEVACK RIBEIRO OAB - SP0310498A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PROCESSO n. 1000863-19.2020.8.11.0013 POLO ATIVO:CLEONICE 

COSTA FERNANDES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAFAEL 

NEVACK RIBEIRO, GIZELIA MORAES SILVA POLO PASSIVO: BANCO 

BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Conciliação 1 Data: 27/04/2020 Hora: 14:00 , no endereço: AVENIDA 

PARANÁ, 2054, SÃO JOSÉ, PONTES E LACERDA - MT - CEP: . 12 de 

março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000315-91.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO ADALBERTO MACIEL CARNEIRO OAB - MT0008697A 

(ADVOGADO(A))

ALVARO ADALBERTO MACIEL CARNEIRO OAB - 474.570.231-00 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX (INTERESSADO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 
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audiência designada para o dia 27 de abril de 2020, às 14h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000359-13.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO REIS ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE SOARES DA SILVA OAB - MT26657/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que, a audiência será cancelada, uma vez que o data/horário 

está diferente da pauta da conciliadora. Certifico ainda que foi designado 

audiência de conciliação para 29 de abril de 2020 às 13h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000373-94.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

AIRTON CABOCLO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FÁBIO RIBAS TERRA OAB - MT0007205A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARTORIO DO 2 OFICIO (REU)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 29 de abril de 2020, às 13h10min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000382-56.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ALMERINDA RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA RODRIGUES MALUF OAB - MT26374-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que foi designada audiência de conciliação para o dia 

29 de abril de 2020 às 13h20min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000390-33.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA CHAVES RICARDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEANE MARA MORAES SILVA OAB - MT27655/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que foi designada audiência de conciliação para o dia 

29 de abril de 2020 às 14h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000192-93.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA SOUSA DO VALE BEZERRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO MOREIRA DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIELLE DOS SANTOS BACHEGA OAB - MT15192-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que foi designada audiência de conciliação para o dia 

29 de abril de 2020 às 14h10min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000288-11.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA SIMONE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA BARBIERI CARNEIRO OAB - MT0013705-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico ainda que foi designado audiência de conciliação para 29 de abril 

de 2020 às 14h20min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000339-22.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINEIDE FRANCISCA DOS SANTOS DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA PIRES DA COSTA OAB - MT24527/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. P. DE QUEIROZ E CIA LTDA - ME (REU)

 

Certifico ainda que foi designado audiência de conciliação para 29 de abril 

de 2020 às 14h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000251-81.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA BECAVELO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISRAEL MOREIRA DE ALMEIDA OAB - MT0009789A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 4 de maio de 2020, às 14h20min.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000359-13.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO REIS ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE SOARES DA SILVA OAB - MT26657/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PONTES E LACERDA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E 

LACERDA AVENIDA PARANÁ, 2054, SÃO JOSÉ, PONTES E LACERDA - 

MT - CEP: CITAÇÃO E INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PATRICIA CRISTIANE 

MOREIRA PROCESSO n. 1000359-13.2020.8.11.0013 Valor da causa: R$ 

15.000,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em 

Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: PAULO REIS ALVES Endereço: RUA 

MARIANO PIRES DE CAMPOS, 1363, JARDIM BELA VISTA, PONTES E 

LACERDA - MT - CEP: 78250-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S.A. Endereço: RUA BARÃO DE MELGAÇO, 3619, 

- DE 3271/3272 AO FIM, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-300 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, conforme 

despacho, petição inicial e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado, bem 

como a sua INTIMAÇÃO para comparecer à audiência designada, na qual 

será buscada a composição entre as partes, com a presença de seus 

advogados, nos termos do art. 334 do CPC. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Conciliação 1 Data: 29/04/2020 Hora: 13:00 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. As partes deverão estar acompanhadas por 

seus advogados ou defensores públicos (art.334, § 9º, CPC). 2. O não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da 

causa (art. 334, § 8º, CPC). 3. Sendo a composição infrutífera, o requerido 

poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo 

inicial será da audiência de conciliação/mediação (art. 335, I, CPC). 4. Se o 

réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor (art. 344, CPC). 5. 

A defesa deverá manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato 

constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não 
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impugnadas (art. 341, caput, CPC). 6. Caso o Requerido manifeste 

desinteresse na autocomposição, deverá fazê-lo por petição escrita, com 

antecedência mínima de 10 (dez) dias, a contar da data de audiência, sob 

pena de preclusão (art. 334,§5º, CPC). PONTES E LACERDA, 13 de março 

de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Comarca de Poxoréo

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 86067 Nr: 345-43.2020.811.0014

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Bianchin Pacheco, Adir Maria Pio, 

Cleide Ferreira Pires Pio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reinaldo Barbosa Vilela, Zenilda Barbosa Vilela 

dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA CARARETO GODOY 

PIO - OAB:13627/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Acolho os fundamentos apresentados.

DEFIRO o postulado nos itens “a” e “b”.

Às providências cumpra-se..

Poxoréu/MT, 12 de março de 2020.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86067 Nr: 345-43.2020.811.0014

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Bianchin Pacheco, Adir Maria Pio, 

Cleide Ferreira Pires Pio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reinaldo Barbosa Vilela, Zenilda Barbosa Vilela 

dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA CARARETO GODOY 

PIO - OAB:13627/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que em cumprimento ao r. despacho de mero expediente, às fls 

241v, procedo a remessa dos autos ao Cartório de Registro de Imóveis - 

1º Ofício, com baixa nesta Diretoria.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 85323 Nr: 1836-22.2019.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edcreide Silva Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jefferson Aparecido Pozza 

Favaro - OAB:OAB/MT 10.200/B, Sandy Nágela Andrade Cedro - 

OAB:24236/O

 Processo nº 1836-22.2019.811.0014 (Código 85323)

Vistos.

Considerando-se que, intimados para regularizar a representação 

processual, os causídicos então representantes do réu deixaram de 

fazê-lo, registrando-se, inclusive, a habilitação de nova advogada para 

defender seus interesses, DETERMINO o desentranhamento da defesa 

preliminar de fl. 71, bem como sua restituição aos respectivos 

peticionários, porquanto apresentada por causídicos desprovidos de 

instrumento de mandato.

Sem prejuízo, considerando-se que a resposta à acusação é peça 

processual obrigatória, INTIME-SE a causídica nomeada para, no prazo de 

10 (dez) dias oferecê-la, na forma do artigo 396-A do Código de Processo 

Penal.

Apresentada a resposta, caso arguida alguma das matérias do artigo 397 

do CPP, vistas ao MPE para, querendo, impugnar e, na sequência, 

conclusos para deliberações.

Às providências. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.

Poxoréu/MT, 11 de março de 2020.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78980 Nr: 625-82.2018.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cicera Albuquerque Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Pan S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR GOMES DE 

VASCONCELOS - OAB:13612

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a intimação da parte autora para manifestar-se sobre o 

petitório acostado nos autos por derradeiro

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84413 Nr: 1069-81.2019.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Henrique de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Taniara Sateles Pinheiro 

Nogueira - OAB:ES 27878, Vilson de Souza Pinheiro - OAB:5135-MT

 Certifico que procedo a intimação da defesa do denunciado via DJE para 

no prazo legal apresentar as alegações finais

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61742 Nr: 32-29.2013.811.0014

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Orlando Ribeiro Vilela

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diana Paula Maria de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adiel Coelho Vieira - 

OAB:OAB/MT 10.080

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Gonçalves de 
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Miranda Neto - OAB:MT 14576, Maria Elisa Sena Miranda - 

OAB:15017/MT

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ 

(CNGC/MT), impulsiono estes autos no sentido de intimar o advogado Dr 

Alfredo de Oliveira Woyda , OAB/MT n.º 7719-B, via DJE (Diário da Justiça 

Eletrônico), para devolver em Cartório os autos acima mencionado, no 

prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61553 Nr: 1240-82.2012.811.0014

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Pedro Ribeiro Vilela, Helena Lucia Ribeiro Vilela, 

Lucas Ribeiro Vilela Filho, Márcia Maria Ribeiro Vilela Rocha, José 

Mathews Pereira Vilela, Luiz Fernando Ribeiro Vilela, Orlando Ribeiro 

Vilela, Elio Rodrigues de Aruda Vilela

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Ribeiro Vilela

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adiel Coelho Vieira - 

OAB:OAB/MT 10.080, Alfredo de Oliveira Woyda - OAB:7719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ 

(CNGC/MT), impulsiono estes autos no sentido de intimar o advogado Dr 

Alfredo de Oliveira Woyda , OAB/MT n.º 7719-B, via DJE (Diário da Justiça 

Eletrônico), para devolver em Cartório os autos acima mencionado, no 

prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85119 Nr: 1647-44.2019.811.0014

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adiel Coelho Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Lucas Ribeiro Vilela, Márcia Maria 

Ribeiro Vilela Rocha, Orlando Ribeiro Vilela, Antonio Pedro Ribeiro Vilela, 

Helena Lucia Ribeiro Vilela, José Mathews Pereira Vilela, Lucas Ribeiro 

Vilela Filho, Luiz Fernando Ribeiro Vilela, Elio Rodrigues de Aruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adiel Coelho Vieira - 

OAB:OAB/MT 10.080

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alfredo de Oliveira Woyda - 

OAB:7719-B

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ 

(CNGC/MT), impulsiono estes autos no sentido de intimar o advogado Dr 

Alfredo de Oliveira Woyda , OAB/MT n.º 7719-B, via DJE (Diário da Justiça 

Eletrônico), para devolver em Cartório os autos acima mencionado, no 

prazo de 5 (cinco) dias.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000393-19.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCELIA SOUZA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO OAB - MT0014537A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU Certidão Processo: 

1000393-19.2019.8.11.0014 Certifico que nos termos da Legislação 

vigente e em cumprimento às determinações da Ordem de 

Serviço/Provimento, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as 

partes sobre o retorno dos autos da Turma Recursal, bem como para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. 

POXORÉO, 13 de março de 2020 MARILUCIA RODRIGUES DA SILVA 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

POXORÉU E INFORMAÇÕES: RUA EUCLIDES DA CUNHA, S/N, SANTA 

LUZIA, POXORÉO - MT - CEP: 78800-000 TELEFONE: (66) 34361250

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000174-40.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMAR ALVES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITALA KASSIA ALVES ROCHA OAB - MT0019523A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIONIZIA MESSIAS DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU Certidão Processo: 

1000174-40.2018.8.11.0014 Certifico que nos termos da Legislação 

vigente e em cumprimento às determinações da Ordem de 

Serviço/Provimento, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a 

Exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias. POXORÉO, 13 de março de 2020 MARILUCIA RODRIGUES DA SILVA 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

POXORÉU E INFORMAÇÕES: RUA EUCLIDES DA CUNHA, S/N, SANTA 

LUZIA, POXORÉO - MT - CEP: 78800-000 TELEFONE: (66) 34361250

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000786-41.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR MARTINS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO VITOR SENA NOGUEIRA LUNA OAB - MT21762/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

 

Certidão Processo: 1000786-41.2019.8.11.0014 Certifico que nos termos 

da Legislação vigente e em cumprimento às determinações da Ordem de 

Serviço/Provimento, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o 

requerente para dar andamento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias. 

POXORÉO, 13 de março de 2020 MARILUCIA RODRIGUES DA SILVA 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010224-11.2015.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HILDA BEZERRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO OAB - MT6707-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

8010224-11.2015.8.11.0014. EXEQUENTE: MARIA HILDA BEZERRA 

EXECUTADO: OI S.A VISTO, Cuida-se de impugnação ao cumprimento de 

sentença deflagrado por OI S/A em face de MARIA HILDA BEZERRA, 

todos devidamente qualificado nos autos. A exequente no petitório de id 

25625734, manifestou informando que concorda com os cálculos 

apresentados na impugnação ao cumprimento de sentença, bem como 

requereu a expedição da competente certidão de crédito para posterior 

habilitação no juízo universal da Recuperação Judicial da executada. Pois 

bem. É de conhecimento público, que a parte Reclamada/Devedora (OI 

S.A.), é beneficiária da recuperação judicial, deferida nos autos nº 

0203711-65.2016.8.19.0001, da 7ª Vara Empresarial do Estado do Rio de 

Janeiro. Cediço, também, que em sede de juizado especial não se fala em 

suspensão da execução, como consignado em decisão em que admitida a 

recuperação judicial. Têm-se que a presente execução deve ser julgada 

extinta, possibilitando a parte Exequente habilitar seu crédito pela via 

própria, de acordo com o Enunciado n.º 51 do FONAJE e art. 59 da Lei 

11.101/05, que transcrevo: Enunciado n.º 51 – FONAJE - “Os processos 

de conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata 

ou recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para 
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constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu 

crédito, no momento oportuno, pela via própria.” “Ementa: Embargos a 

execução. EMPRESA EM FASE DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

HABILITAÇÃO DO CRÉDITO EM JUÍZO UNIVERSAL QUE SE IMPÕE. 

APLICAÇÃO DA LEI 11.101/05 E ENUNCIADO N.º 51 DO FONAJE. 

SENTENÇA MANTIDA NA SUA INTEGRALIDADE. Estando a parte em 

recuperação judicial, o Juízo que a deferiu torna-se indivisível, motivo pelo 

qual havendo o título executivo, deve ocorrer a habilitação do crédito no 

Juízo Universal. Recurso Desprovido.” (TJ/RS – 1ª TR – RI nº 

0042041-98.2014.8.21.9000 – Rel. juiz Roberto Carvalho Fraga – j. 

30/06/2015). Outrossim, o art. 8º da Lei 9.099/95 é taxativo, e determina: 

“Não poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, o incapaz, o 

preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da 

União, a massa falida e o insolvente civil”. Bem se vê, portanto, que se 

torna impossível a continuidade do presente feito, já que a liquidação 

extrajudicial se assemelha à massa falida, para os efeitos da 

especialidade deste Lei. Insta salientar, a inaplicabilidade da multa de dez 

por cento, pois a reclamada já se encontrava com plano de recuperação 

judicial aprovado, assim como não há determinação específica para 

aplicação da referida multa. Diante te todo o exposto, já constituído o 

crédito em favor da parte Reclamante mediante sentença, e diante do 

óbice legal promovido pelo benefício da recuperação judicial, nos termos 

do art. 8º, enunciado, da Lei n.º 9.099/95 e Enunciado n.º 51 do FONAJE, 

DECLARO a incompetência absoluta deste Juízo para processas e decidir 

este feito, e, em consequência, JULGO EXTINTA a execução, diante da 

liquidação extrajudicial da parte executada. DETERMINO a expedição da 

competente certidão de crédito. Sem custas e honorários advocatícios, 

face ao disposto nos art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Transitada em 

julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu – MT, data 

lançada no sistema. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000941-44.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ELISA SENA MIRANDA OAB - MT15017/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TUPA DIGITAL IMAGEM LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU Certidão Processo: 

1000941-44.2019.8.11.0014 Certifico que nos termos da Legislação 

vigente e em cumprimento às determinações da Ordem de 

Serviço/Provimento, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a 

Requerente para dar andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias. 

POXORÉO, 13 de março de 2020 MARILUCIA RODRIGUES DA SILVA 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

POXORÉU E INFORMAÇÕES: RUA EUCLIDES DA CUNHA, S/N, SANTA 

LUZIA, POXORÉO - MT - CEP: 78800-000 TELEFONE: (66) 34361250

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000925-90.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMILSON RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO OAB - MT0014537A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSEMAR DA SILVA VILELA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU Certidão Processo: 

1000925-90.2019.8.11.0014 Certifico que nos termos da Legislação 

vigente e em cumprimento às determinações da Ordem de 

Serviço/Provimento, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o 

Requerente para dar andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias. 

POXORÉO, 13 de março de 2020 MARILUCIA RODRIGUES DA SILVA 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

POXORÉU E INFORMAÇÕES: RUA EUCLIDES DA CUNHA, S/N, SANTA 

LUZIA, POXORÉO - MT - CEP: 78800-000 TELEFONE: (66) 34361250

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000942-29.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ELISA SENA MIRANDA OAB - MT15017/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVA OTICA ARAGUARI LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU Certidão Processo: 

1000942-29.2019.8.11.0014 Certifico que nos termos da Legislação 

vigente e em cumprimento às determinações da Ordem de 

Serviço/Provimento, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a 

Requerente para dar andamento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias. 

POXORÉO, 13 de março de 2020 MARILUCIA RODRIGUES DA SILVA 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

POXORÉU E INFORMAÇÕES: RUA EUCLIDES DA CUNHA, S/N, SANTA 

LUZIA, POXORÉO - MT - CEP: 78800-000 TELEFONE: (66) 34361250

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000738-82.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO FELISMINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Processo: 1000738-82.2018.8.11.0014; Certifico que nos termos 

da Legislação vigente e em cumprimento às determinações da Ordem de 

Serviço/Provimento, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a 

Requerente para dar andamento ao feito, no prazo de 10 (dez) dias. 

POXORÉO, 13 de março de 2020 MARILUCIA RODRIGUES DA SILVA 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000730-08.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

YNACELINY ESTEFANY NARCIZA SANTOS SOARES DA SILVA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Processo: 1000730-08.2019.8.11.0014; Certifico que nos termos 

da Legislação vigente e em cumprimento às determinações da Ordem de 

Serviço/Provimento, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a 

Requerente para dar andamento ao feito, no prazo de 10 (dez) dias. 

POXORÉO, 13 de março de 2020 MARILUCIA RODRIGUES DA SILVA 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010772-75.2011.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCELIA SOUZA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO OAB - MT0014537A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO RUBI LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ GOMES DURAN OAB - MT0016960A-O (ADVOGADO(A))

ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA OAB - MT7666-O 

(ADVOGADO(A))

LEONARDO RANDAZZO NETO OAB - MT3504-A (ADVOGADO(A))

PRISCILA KATIA MIGUEL FAKINE OAB - MT13706/O (ADVOGADO(A))

Max Paulo de Sousa e Silva OAB - MT0013965A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ROBSON (TERCEIRO INTERESSADO)

VONES GOMES PACHECO (TERCEIRO INTERESSADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

8010772-75.2011.8.11.0014. REQUERENTE: JUSCELIA SOUZA DOS 

SANTOS REQUERIDO: EXPRESSO RUBI LTDA VISTO, Considerando que 

houve a prorrogação do prazo da blindagem da empresa executada, 

suspendo o feito pelo prazo de 90 (noventa) dias. Após o transcurso 

temporal, INTIME-SE a parte executada para que, no prazo legal, informe 

se houve a homologação do plano de recuperação judicial a ser votado. 

Às providências. Cumpra-se. Poxoréu – MT, data lançada no sistema. 

Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8009999-20.2017.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

NELSO MARCON (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO SORIANO WOLFF OAB - MT11900-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

8009999-20.2017.8.11.0014. EXEQUENTE: NELSO MARCON EXECUTADO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. 

Intime-se a requerida para que, no prazo de 10 (dez) dias, (1) explique 

pormenorizadamente as razões pelas quais as faturas reexpedidas 

(novembro e dezembro de 2016) não apresentam valor equivalente à 

fatura de dezembro de 2017, expedida com base no mesmo critério - 

faturamento mínimo contratualmente previsto (ID 13419021); (2) 

Manifeste-se acerca da alegação da parte requerente (ID 16377246) de 

que, em descumprimento ao item 3 da sentença de ID 8008702, não estaria 

a requerida efetuando o faturamento com base no consumo real apurado. 

Advirta-se à executada que as informações requeridas devem ser aptas a 

responder, de forma clara e objetiva, os pontos acima controvertidos, sob 

pena de se considerarem verdadeiros os fatos alegados pela parte 

requerente. Após, venham-me os autos conclusos. Darwin de Souza 

Pontes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000579-42.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

NEURISVALDO FRANCISCO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDER DA SILVA OLIVEIRA OAB - MS22959 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ADRIANO SILVA DE MORAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

1000579-42.2019.8.11.0014. REQUERENTE: NEURISVALDO FRANCISCO 

PEREIRA REQUERIDO: PAULO ADRIANO SILVA DE MORAIS VISTO, 

Intime-se o requerente, pela derradeira vez, para no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar requerendo o que entender lhe seja de direito, sob pena 

de extinção e arquivamento do feito, nos termos do artigo 485, § 1º, do 

Código de Processo Civil. Às providências. Cumpra-se. Poxoréu – MT, 

data lançada no sistema. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000264-77.2020.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

LEOPOLDO QUEIROZ PAIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEOPOLDO QUEIROZ PAIM OAB - MT12413-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE BARBOSA DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

1000264-77.2020.8.11.0014. AUTOR: LEOPOLDO QUEIROZ PAIM REU: 

JOSE BARBOSA DA SILVA Cuida-se de ação monitória, ajuizada por 

LEOPOLDO QUEIROZ PAIM, em face de JOSE BARBOSA DA SILVA, 

ambos devidamente qualificados nos autos. RECEBO a inicial, eis que 

preenchidos os requisitos necessários. Por corolário, EXPEÇA-SE 

mandado monitório de pagamento, com prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do pedido inicial, para que o devedor pague o principal e os 

honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, 

consignando que, em caso de cumprimento, a parte requerida ficará isenta 

de custas processuais (NCPC, art. 701, § 1º). CONSIGNE-SE que a parte 

ré poderá ainda opor embargos e assim suspender a eficácia do mandado 

inicial (NCPC, art. 702). Em caso de não cumprimento da obrigação e de 

não oposição de embargos, será constituído, de pleno direito, o título 

executivo judicial, conforme art. 702, § 8º, do NCPC. DEFIRO o pedido de 

dispensa da audiência de conciliação no presente feito. Por fim, 

preenchidos os pressupostos legais, principalmente no que tange a 

comprovação de ausência de condições financeiras para arcar com as 

custas processuais, DEFIRO a gratuidade de justiça. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Poxoréu/MT, data lançada no sistema. Darwin de 

Souza Pontes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000736-15.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONOR MOREIRA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO OAB - MT0014537A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO LUIS MACHADO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO BATISTA DAMASIO OAB - MT7222-B (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

JOSÉ ANTONIO DE ALMEIDA (INTERESSADO)

LEONEY SOUZA DOS SANTOS (INTERESSADO)

AJACKSON NASCIMENTO CUNHA (INTERESSADO)

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

1000736-15.2019.8.11.0014. REQUERENTE: CLEONOR MOREIRA COSTA 

REQUERIDO: CLAUDIO LUIS MACHADO DE OLIVEIRA VISTO, 

Considerando o petitório de id 29788965, bem como os problemas 

ocorridos com as intimações no Diário da Justiça, designo nova audiência 

para o dia 14 de Abril de 2020, às 13H00min. Intimem-se. Às providências. 

Cumpra-se. Poxoréu – MT, data lançada no sistema. Darwin de Souza 

Pontes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000409-07.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

OFERTAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

ADOLFO FERNANDES CATALA NETO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA XAVIER ALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

1000409-07.2018.8.11.0014. EXEQUENTE: OFERTAO MATERIAIS PARA 

CONSTRUCAO LTDA - EPP, ADOLFO FERNANDES CATALA NETO 

EXECUTADO: LUCIANA XAVIER ALVES VISTO, Intime-se o exequente 

para no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste acerca do despacho de 

22759802. Decorrido o prazo, com ou sem resposta voltem-me os autos 

conclusos. Intimem-se. Às providências. Cumpra-se. Poxoréu – MT, data 

lançada no sistema. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000445-49.2018.8.11.0014
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Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMAR ALVES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITALA KASSIA ALVES ROCHA OAB - MT0019523A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS KD COMERCIO DE MOVEIS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

1000445-49.2018.8.11.0014. EXEQUENTE: ROSEMAR ALVES DOS 

SANTOS EXECUTADO: LOJAS KD COMERCIO DE MOVEIS LTDA VISTO, 

Intime-se a parte exequente para que manifeste acerca do petitório de id 

28719811, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, voltem-me os autos 

conclusos. Às providências. Cumpra-se. Poxoréu – MT, data lançada no 

sistema. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000592-75.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

JESSIKA RODRIGUES DE ARRUDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0015562A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

1000592-75.2018.8.11.0014. EXEQUENTE: JESSIKA RODRIGUES DE 

ARRUDA EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. Presentes os requisitos legais, determino o 

processamento da fase de cumprimento de sentença na forma do art. 523, 

caput do CPC/15. INTIME-SE a parte devedora por meio de seu advogado 

(DJE) para o cumprimento da sentença no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento), sobre o montante da 

condenação. Transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, 

EXPEÇA-SE mandado de penhora e avaliação na forma do artigo 523, §3º 

do CPC a fim de realizar a constrição de patrimônio do devedor executado. 

Em caso de cumprimento espontâneo, EXPEÇA-SE o necessário para 

levantamento de valores por ventura depositados em favor da parte 

credora. CONSIGNE-SE no ato de intimação da parte devedora que, 

transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo 

de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação nos próprios autos 

(artigo 525 do CPC). Com ou sem requerimentos formulados, certifique-se 

nos autos e façam-se os autos CONCLUSOS para apreciação ou 

arquivamento. CUMPRA-SE. Poxoréu, data lançada no sistema. Darwin de 

Souza Pontes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000089-20.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

WALLATHAN DE LIMA CABRAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

1000089-20.2019.8.11.0014. EXEQUENTE: WALLATHAN DE LIMA 

CABRAL EXECUTADO: VIVO S.A. Vistos. Presentes os requisitos legais, 

determino o processamento da fase de cumprimento de sentença na 

forma do art. 523, caput do CPC/15. INTIME-SE a parte devedora por meio 

de seu advogado (DJE) para o cumprimento da sentença no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento), 

sobre o montante da condenação. Transcorrido o prazo acima sem 

pagamento voluntário, EXPEÇA-SE mandado de penhora e avaliação na 

forma do artigo 523, §3º do CPC a fim de realizar a constrição de 

patrimônio do devedor executado. Em caso de cumprimento espontâneo, 

EXPEÇA-SE o necessário para levantamento de valores por ventura 

depositados em favor da parte credora. CONSIGNE-SE no ato de intimação 

da parte devedora que, transcorrido o prazo acima sem pagamento 

voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de 

impugnação nos próprios autos (artigo 525 do CPC). Com ou sem 

requerimentos formulados, certifique-se nos autos e façam-se os autos 

CONCLUSOS para apreciação ou arquivamento. CUMPRA-SE. 

Poxoréu-MT, data lançada no sistema. Darwin de Souza Pontes Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000455-93.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE MARTINS CLEMENTINO PEIXOTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON SOUSA MIRANDA OAB - MT0016514A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS ROMERA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE DA COSTA RIBEIRO OAB - PR20300-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

1000455-93.2018.8.11.0014. EXEQUENTE: EUNICE MARTINS CLEMENTINO 

PEIXOTO EXECUTADO: MOVEIS ROMERA LTDA VISTO, Intime-se a 

impugnante para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar quanto ao 

petitório de id 27142551, e após voltem-me os autos conclusos. Às 

providências. Cumpra-se. Poxoréu – MT, data lançada no sistema. Darwin 

de Souza Pontes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000665-47.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CONCEICAO DE SOUZA DIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITALA KASSIA ALVES ROCHA OAB - MT0019523A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT15758-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

1000665-47.2018.8.11.0014. EXEQUENTE: MARIA CONCEICAO DE SOUZA 

DIAS EXECUTADO: BANCO PAN VISTO, INTIME-SE a parte autora para que 

se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do petitório de id 

29346753. Decorrido o prazo sem manifestação, voltem-me os autos 

conclusos para extinção. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Poxoréu/MT, data lançada no sistema. Darwin de Souza 

Pontes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010011-05.2015.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

SHIRLEI BATEMARQUE PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO OAB - MT0014537A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (EXECUTADO)

UNIC EDUCACIONAL LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Marilei Schuster OAB - MT0007721A-B (ADVOGADO(A))
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DURVAL ANTONIO SGARIONI JUNIOR OAB - PR0014954A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

8010011-05.2015.8.11.0014. EXEQUENTE: SHIRLEI BATEMARQUE 

PEREIRA EXECUTADO: UNIC EDUCACIONAL LTDA, EDITORA E 

DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A VISTO, Intime-se o exequente, para 

no prazo legal, manifestar se concorda com os valores apresentados na 

certidão de id 29820933. Após, voltem-me os autos conclusos. Às 

providências. Cumpra-se. Poxoréu – MT, data lançada no sistema. Darwin 

de Souza Pontes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000323-02.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMAR ALVES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITALA KASSIA ALVES ROCHA OAB - MT0019523A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIRLEY OLIVEIRA SILVA DO CARMO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

1000323-02.2019.8.11.0014. EXEQUENTE: ROSEMAR ALVES DOS 

SANTOS EXECUTADO: SIRLEY OLIVEIRA SILVA DO CARMO VISTO, 

Intime-se o exequente, pela derradeira vez, para no prazo legal, 

manifestar requerendo o que entender lhe seja de direito, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, nos termos do artigo 485, § 1º, do 

Código de Processo Civil. Às providências. Cumpra-se. Poxoréu – MT, 

data lançada no sistema. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000123-29.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

MAIQUEM MORAES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WANESSA CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA OAB - MS0016208A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

1000123-29.2018.8.11.0014. REQUERENTE: MAIQUEM MORAES DA SILVA 

REQUERIDO: L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME VISTO, Intime-se o 

requerente, pela derradeira vez, para no prazo legal, manifestar 

requerendo o que entender lhe seja de direito, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de 

Processo Civil. Às providências. Cumpra-se. Poxoréu – MT, data lançada 

no sistema. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000413-44.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEUSA ALVES PIRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDER DA SILVA OLIVEIRA OAB - MS22959 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE23748-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

1000413-44.2018.8.11.0014. EXEQUENTE: MARINEUSA ALVES PIRES 

EXECUTADO: CIELO S.A. Vistos. Presentes os requisitos legais, determino 

o processamento da fase de cumprimento de sentença na forma do art. 

523, caput do CPC/15. INTIME-SE a parte devedora por meio de seu 

advogado (DJE) para o cumprimento da sentença no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento), sobre o 

montante da condenação. Transcorrido o prazo acima sem pagamento 

voluntário, EXPEÇA-SE mandado de penhora e avaliação na forma do 

artigo 523, §3º do CPC a fim de realizar a constrição de patrimônio do 

devedor executado. Em caso de cumprimento espontâneo, EXPEÇA-SE o 

necessário para levantamento de valores por ventura depositados em 

favor da parte credora. CONSIGNE-SE no ato de intimação da parte 

devedora que, transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, 

iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação 

nos próprios autos (artigo 525 do CPC). Com ou sem requerimentos 

formulados, certifique-se nos autos e façam-se os autos CONCLUSOS 

para apreciação ou arquivamento. CUMPRA-SE. Poxoréu/MT, data lançada 

no sistema. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000201-23.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMAR ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITALA KASSIA ALVES ROCHA OAB - MT0019523A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAIS LUANA MESSIAS SOBRINHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

1000201-23.2018.8.11.0014. REQUERENTE: ROSEMAR ALVES DOS 

SANTOS REQUERIDO: LAIS LUANA MESSIAS SOBRINHO VISTO, Intime-se 

o requerente, pela derradeira vez, para no prazo legal, manifestar 

requerendo o que entender lhe seja de direito, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de 

Processo Civil. Às providências. Cumpra-se. Poxoréu – MT, data lançada 

no sistema. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000115-18.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI DE ASSIS OLIVEIRA SEIBT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SOUZA BORGES OAB - MT9035/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

1000115-18.2019.8.11.0014. EXEQUENTE: SUELI DE ASSIS OLIVEIRA 

SEIBT EXECUTADO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Presentes os 

requisitos legais, determino o processamento da fase de cumprimento de 

sentença na forma do art. 523, caput do CPC/15. INTIME-SE a parte 

devedora por meio de seu advogado (DJE) para o cumprimento da 

sentença no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de acréscimo de multa 

de 10% (dez por cento), sobre o montante da condenação. Transcorrido o 

prazo acima sem pagamento voluntário, EXPEÇA-SE mandado de penhora 

e avaliação na forma do artigo 523, §3º do CPC a fim de realizar a 

constrição de patrimônio do devedor executado. Em caso de cumprimento 

espontâneo, EXPEÇA-SE o necessário para levantamento de valores por 

ventura depositados em favor da parte credora. CONSIGNE-SE no ato de 

intimação da parte devedora que, transcorrido o prazo acima sem 

pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para 

apresentação de impugnação nos próprios autos (artigo 525 do CPC). Com 

ou sem requerimentos formulados, certifique-se nos autos e façam-se os 

autos CONCLUSOS para apreciação ou arquivamento. CUMPRA-SE. 
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Poxoréu, data lançada no sistema. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000580-61.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCILENE UMBELINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certidão Processo: 1000580-61.2018.8.11.0014; Certifico que nos termos 

da Legislação vigente e em cumprimento às determinações da Ordem de 

Serviço/Provimento, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a 

Requerente para requerer o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) 

dias. POXORÉO, 13 de março de 2020 MARILUCIA RODRIGUES DA SILVA 

Gestor(a) Judiciário(a)

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000820-16.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA FERREIRA AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO SOUZA PAULINO OAB - MT16689-O (ADVOGADO(A))

ELIZANGELA RODRIGUES DE MORAES OLIVEIRA OAB - MT26984/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO MARTINS MANSUR OAB - RJ0113786A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DECISÃO Processo: 

1000820-16.2019.8.11.0014. REQUERENTE: VERA LUCIA FERREIRA 

AMORIM REQUERIDO: SABEMI SEGURADORA S.A VISTO, Certificada a 

tempestividade, RECEBO o recurso, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95, 

bem como defiro o pedido de gratuidade recursal. INTIME-SE a parte 

apelada para apresentação das contrarrazões, no prazo legal. Após, 

ENCAMINHEM-SE os autos para a Turma Recursal do Tribunal de Justiça 

deste Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Poxoréu – MT, data lançada no sistema. Darwin 

de Souza Pontes Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000230-73.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ALFREDO BATISTA MACEDO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANOEL MARCOSFARIAS PINTO OAB - MT10254/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDMILSON FERREIRA DE LISBOA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DECISÃO Processo: 

1000230-73.2018.8.11.0014. EXEQUENTE: ALFREDO BATISTA MACEDO - 

ME EXECUTADO: EDMILSON FERREIRA DE LISBOA VISTO, Trata-se de 

cumprimento de sentença intentado por ALFREDO BATISTA MACEDO –ME, 

em face de EDMILSON FERREIRA DE LISBOA, ambos qualificados nos 

autos. O exequente pugna no id 277793694, ao Juízo a desconsideração 

da personalidade jurídica por abuso ao direito do consumidor, ante as 

negativas de encontrar bens e valores em nome do executado. 

Argumenta, em síntese que o executado, é proprietário de uma empresa 

que presta serviços de iluminação pública para o munícipio de Poxoréu/MT, 

tendo o mesmo ganho as últimas licitações realizadas. Pois bem. De início, 

cumpre esclarecer que o Código do Consumidor adotou a Teoria Menor da 

desconsideração da personalidade jurídica, na qual admite que os sócios 

sejam responsabilizados quando a personalidade da sociedade 

empresária configurar impeditivo ao ressarcimento dos prejuízos 

causados ao consumidor. Por conseguinte, o argumento utilizado pelo 

exequente se baseia na existência de uma relação consumerista com a 

parte adversa, o que, de fato, se verifica no caso, no entanto o executado 

é o consumidor. No entanto, a ação de cobrança em questão é em 

desfavor de uma pessoa física que teria adquirido produtos no comércio 

do exequente, não havendo hipótese de cabimento por parte deste juízo, 

em operar a desconsideração da personalidade jurídica de quem não 

integra a lide, conforme requerido pelo exequente. Posto isso, com esses 

fundamentos INDEFIRO o pedido de desconsideração da personalidade de 

id 27793694. Intime-se o exequente para manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias, requerendo o que entender de direito. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Poxoréu – MT, data lançada no sistema. Darwin de Souza 

Pontes Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000028-96.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

SHIRLEI BATEMARQUE PEREIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OLIVEIRA JOSE XAVIER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DECISÃO Processo: 

1000028-96.2018.8.11.0014. EXEQUENTE: SHIRLEI BATEMARQUE 

PEREIRA EXECUTADO: OLIVEIRA JOSE XAVIER VISTO, Cuida-se de ação 

de execução intentada por SHIRLEI BATEMARQUE PEREIRA em face 

OLIVEIRA JOSÉ XAVIER, ambas devidamente qualificadas nos autos. 

Denota-se da certidão de id 28825303, que a exequente pugna pela 

inclusão do nome do executado nos sistemas do SPC e SERASA, em 

razão da dívida atualizada de R$ 334,91 (trezentos e trinta e quatro reais e 

noventa e um centavos), bem como requer a penhora do salário do mesmo 

, em razão de o mesmo ser servidor aposentado do Tribunal de Justiça, 

apresentando para tanto o detalhamento da folha de pagamento no id 

29895333. Pois bem. I – DA INCLUSÃO DO NOME DA DEVEDORA NO ROL 

DE MAL PAGADORES. É cediço que o SPC e o SERASA, dentre outros, 

são bancos de dados privados existentes com a finalidade de armazenar 

as informações econômico-financeiras de pessoas físicas e jurídicas, 

notadamente acerca de operações de crédito efetuadas e eventual 

inadimplência daquele que pretende obter eventual crédito/financiamento. 

Na espécie, a inadimplência da parte executada é nítida. Assim, é possível 

sua inscrição nos cadastros restritivos de crédito, medida que visa tão 

somente tornar disponíveis para os setores comerciais privados e 

fornecedores em geral informações sobre dívidas não satisfeitas, o que, 

inclusive, é de interesse da coletividade. Neste particular, dispõe o art. 

782, § 3º, do novel Código de Processo Civil: “(...) § 3º A requerimento da 

parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em 

cadastros de inadimplentes. (...)”. Desta exegese, a negativação do nome 

do devedor constitui medida importante de coação ao pagamento da 

dívida. Diante do exposto, DEFIRO o pedido formulado pela parte credora 

e, por conseguinte, DETERMINO seja oficiado ao SPC e ao SERASA, 

solicitando a inclusão do nome da parte executada nos cadastros de 

restrição ao crédito, em razão da dívida exequenda de R$ 334,91 

(trezentos e trinta e quatro reais e noventa e um centavos), devendo 

constar nos bancos de dados somente a existência desta execução, 

observando-se, para fins de baixa da anotação, o disposto no art. 517, § 

4º, do NCPC, em consonância com o enunciado nº 538 do FPPC. II – 

PENHORA DO SALÁRIO DO EXECUTADO Cumpre salientar que o Superior 

Tribunal de Justiça, vem mitigando a regra da impenhorabilidade do salário 

do devedor, mesmo que não se trate de obrigação de natureza alimentar, 

como é o caso dos autos. Por outro lado, no caso concreto entendo que a 

constrição parcial do salário seja precoce nesse momento, existindo 

outras medidas de constrição menos onerosa ao executado, posto isso 

INDEFIRO o pedido de penhora do salário. Após, realizada a inclusão do 

nome do devedor no rol, de maus pagadores, INTIME-SE a parte exequente 

para que se manifeste no prazo de cinco (05) dias. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Poxoréu/MT, data lançada no sistema. Darwin de Souza 

Pontes Juiz de Direito

Sentença
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Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000675-57.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

A. V. D. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDER DA SILVA OLIVEIRA OAB - MS22959 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. S. R. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXSANDER DA SILVA OLIVEIRA OAB - MS22959 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

1000675-57.2019.8.11.0014. REQUERENTE: ADOLFO VIEIRA DOS ANJOS 

REQUERIDO: MARIA DA SILVA RIBEIRO PROJETO DE SENTENÇA DE 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Vistos, etc... Cuida-se de embargos de 

declaração em que a parte embargante alega ERRO MATERIAL, pugnando 

pelo acolhimento dos presentes embargos para ACRESCENTAR DO 

DISPOSITIVO A DETERMINAÇÃO para que seja expedido oficio ao cartório 

para averbação da dissolução da união estável e a devida alteração nas 

matriculas dos imóveis conforme acordo extrajudicial. Conheço do recurso 

porquanto tempestivamente interposto. Os reclamantes compuseram 

acordo extrajudicial a obscuridade deu-se com a sentença homologatória, 

que não fez constar no dispositivo o seguinte termo ”oficie-se o cartório 

de Poxoréo referente a dissolução da união estável e bem como a 

averbação da alteração nas matriculas (9076 e 6076) dos imóveis 

descritos no acordo”. DISPOSITIVO Logo, mostra-se imperativo OPINAR 

pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração para dar-lhes 

PROVIMENTO, consertando o erro material, determinar a alteração na 

parte do dispositivo para constar o seguinte parágrafo ,”oficie-se o 

cartório de Poxoréo referente a dissolução da união estável e bem como a 

averbação da alteração nas matriculas (9076 e 6076) dos imóveis 

descritos no acordo”, asseverando-se que o erro material que não tem a 

propriedade de alterar a substância do julgado JULGANDO EXTINTO O 

PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MERITO. Sem custas processuais e 

sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 

55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. SUBMETO o presente 

PROJETO DE SENTENÇA À consideração do Excelentíssimo juiz de Direito 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Poxoréu, para homologação do 

presente projeto de acordo com o artigo 40, da lei 9.099/95. ADRIELE 

ROSANGELA LEMES Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. DARWIN DE SOUZA PONTES JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000880-86.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES NEVES DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADIEL COELHO VIEIRA OAB - MT0010080A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

1000880-86.2019.8.11.0014. REQUERENTE: LOURDES NEVES DE ARAUJO 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c 

repetição de indébito c/c indenização por danos morais e materiais com 

pedido de tutela de urgência, ajuizada por LOURDES NEVES DE ARAUJO 

em face de BANCO DO BRASIL S/A, ambos já devidamente qualificados. 

Argumenta a autora, em síntese, que ao tentar realizar compras no 

crediário, fora surpreendido ao ser informado que existia anotação de seu 

nome no cadastro de inadimplentes, em razão de lançamento realizado 

pela requerida. Aduz que adquiriu junto ao banco requerido, um 

empréstimo consignado com parcelas de R$ 108,37(cento e oito reais e 

trinta e sete centavos), sendo que acreditava que estavam sendo 

descontados de seu beneficio, nlo entanto foi surpreendida com a 

negativação em seu nome pela requerida no valor de R$ 3.789,50, com 

inclusão em 19/04/2019.Pugnou, assim, pela procedência dos pedidos 

iniciais, com a declaração de inexigibilidade dos débitos decorrentes do 

contrato de empréstimo consignado firmado com o réu, com a condenação 

em título de indenização por danos morais, tendo formulado, ainda, pedido 

de antecipaçãodos efeitos da tutela, no sentido de o seu nome ser 

liminarmente excluído dos órgãos restritivos de crédito. A decisão do id. 

24750817 deferiu o pleito antecipatório. Citado, o réu assim se manifestou. 

O BANCO apresentou defesa, que a autora possui três empréstimos, 

sendo dois consignados e um CDC, e que negativou o nome da autora, 

agindo assim no exercício regular de direito; afirmou não ter praticado 

qualquer ato ilícito gerador do dever de indenizar; defendeu a inocorrência 

de danos morais indenizáveis, impugnando a quantia a tal título perseguida 

pela autora; pugnou, assim, pela improcedência dos pedidos iniciais, caso 

não acolhida a preliminar arguida. Designada audiência de tentativa de 

conciliação, a mesma restou infrutífera. É O RELATÓRIO. DECIDO. 

Reputando despicienda a abertura de dilação probatória, julgo 

antecipadamente a lide. Preliminarmente no caso dos autos, pretende a 

reclamada para que seja indeferido o pedido de concessão de assistência 

judicial gratuita. Ocorre que, com relação ao pedido de concessão do 

beneficio da justiça gratuita, não existe necessidade de ser analisado, 

haja vista, que o art. 54, da Lei n.º 9.099/1995, isenta os processos de 

custas no primeiro grau de jurisdição nos Juizados Especiais Cíveis. 

Ademais, a concessão dos benefícios da justiça gratuita deverá ser 

apreciada no exame de eventual recurso inominado. Assim sendo, passo 

ao exame do mérito. Indo diretamente e sem rodeios aos pontos nodais da 

controvérsia instaurada nos autos, evidenciou-se que a autora firmou com 

o banco réu um contrato de empréstimo consignado, cujas parcelas 

seriam debitadas diretamente do seu beneficio, sob a responsabilidade do 

banco réu. Á instituição financeira, de início insta consignar que foi ela que 

efetivamente negativou o nome da autora. De outra banda, considerando a 

peculiaridade de se tratar de empréstimo consignado, o banco réu deveria 

ter sido mais cauteloso e diligente antes de promover a negativação do 

nome da autora, na condição de suposta devedora. Pois bem, nos termos 

do artigo 6º, inciso IV, da Lei nº 10.820/2003, conhecida vulgarmente 

como a "lei do empréstimo consignado", na hipótese em que a instituição 

financeira é responsável para comunicar o INSS do desconto do 

consignado e realizar o desconto, fica este proibido de negativar o nome 

do mutuário, o que infelizmente foi levado a efeito pelo Banco.E como se 

não suficiente fosse a vedação à negativação legalmente 

prevista,consoante acima exposto, tratando-se de empréstimo 

consignado, a negativação deve ser cercada de cautela, na medida em 

que se trata de quantia praticamente garantida, porquanto debitada 

diretamente na folha de pagamento da autora, destinando-se a quantia ao 

pagamento das parcelas do mútuo. Nessa senda, deveria o banco, antes 

de apontar a autora como inadimplente junto aos órgãos restritivos de 

crédito, ter perquirido acerca do que ocorreu para que a parcela do 

financiamento estivesse em aberto, inclusive entrando em contato com o 

mutuário, solicitando a comprovação da efetivação do desconto em seu 

pagamento, evitando assim incidir na vedação à negativação constante do 

sobredito diploma legal. E essa omissão, a toda evidência, caracteriza 

manifesta negligência e imprudência da casa bancária, que assim sendo, 

dever responder pelos danos causados ao autor. Impõe-se, destarte, o 

reconhecimento da responsabilidade do réu. Pois bem, a indevida 

negativação do nome da autora gera danos morais indenizáveis "ipso 

facto", independentemente de comprovação, sobretudo em razão do atual 

estágio de nossa economia, em que as pessoas físicas estão 

constantemente em busca de crédito na praça para a satisfação de suas 

necessidades, não apenas de consumo, como também as básicas, o que 

se vê obstado pela negativação, sobretudo por se tratar de cadastros 

públicos e de fácil acesso, com intensa potencialidade para causar abalo 

ao crédito e à credibilidade das pessoas neles inscritas.E que não se 

olvidem os deletérios sentimentos que se arraigam naquele que se vê 

indevidamente apontado como devedor, "caloteiro", sem de fato sê-lo. E 

sendo certa a ocorrência de danos morais indenizáveis, passo à sua 

quantificação, salientando a inexistência de critérios legais para tanto, de 

maneira que há de ser considerada a tríplice natureza da reparação 
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pecuniária do dano moral (compensatória, pedagógica e punitiva), bem 

assim as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais ganham 

relevo: a) a capacidade financeira dos envolvidos; b) o considerável valor 

da negativação; c) o fato de a autora ter tentado solucionar a questão 

extrajudicialmente, tendo o réu lhe feito ouvido mouco; d) culpa grave em 

que incidiu o banco réu; na necessidade de se inculcar no banco réu o 

dever de obrar com maior cautela antes de negativar seus cliente em 

relação a um empréstimo consignado contraído. Assim, analisando os 

elementos supra alinhavados, arbitro a indenização devida a autora a título 

de danos morais em R$ 5.000,00, quantia que reputo razoável, serena e 

consoante o quanto acima exposto. Pelo exposto, OPINA-SE por julga-se 

PROCEDENTE os pedidos da ação, nos termos do art. 487, I do CPC, para 

declarar inexigível o débito negativado, e condenar o requerido ao 

pagamento de indenização por lesão moral, no valor de R$ 5.000,00(cinco 

mil reais), acrescidos de correção monetária, desde esta data e de juros 

legais de mora, desde o trânsito em julgado. Torno DEFINITIVA a Liminar 

deferida no id.24750817. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 

9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA À consideração do Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Poxoréu, para homologação do presente 

projeto de acordo com o artigo 40, da lei 9.099/95. ADRIELE ROSANGELA 

LEMES Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da 

minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo 

com baixas. DARWIN DE SOUZA PONTES JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000737-97.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO OAB - MT0014537A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

1000737-97.2019.8.11.0014. REQUERENTE: JOSE ALVES DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO CETELEM S.A. PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito 

cumulada com indenização e pedido de tutela de urgência antecipada 

ajuizada por JOSE ALVES DA SILVA em face de BANCO CETELEM S.A 

(BGN S.A). Alega a parte autora, em síntese, que recebe benefício 

previdenciário aposentadoria, no qual, inadvertidamente, teve alguns 

descontos, ordinários e mensais, sem que houvesse contratado ou 

autorizado qualquer serviço passível de gerar tais descontos. Afirmou que 

não assinou contrato para adesão à cartão de crédito consignado e que 

não foi sequer usado. Requereu tutela de urgência para que o Banco 

Requerido proceda à imediata cessação da cobrança do cartão de crédito, 

bem como à liberação da margem consignável e, ao final, a procedência 

da demanda para que seja:i- declarada a inexigibilidade do contrato que 

originou os referidos descontos; ii-determinado o cancelamento do cartão 

de crédito não solicitado; iii- condenado o requerido à restituir em dobro 

dos valores indevidamente descontados; e iv- condenado o requerido ao 

pagamento de indenização por danos morais. Deferida a medida 

antecipatória no id. 22921659. Devidamente citado,o Banco requerido 

apresentou contestação, sustentando, em síntese, que a autora não 

logrou comprovar os fatos constitutivos dos direitos alegados na exordial, 

não havendo que se falar em qualquer dano indenizável de sua parte. Que 

os descontos efetuados são lícitos, eis que decorrentes de contrato 

validamente firmado entre as partes, e solicitou 15 dias para juntar o 

contrato, e mesmo assim não juntou, ressalte-se que, sendo caso de 

contrato, seria obrigação da parte credora, no caso, a reclamada, estar 

munida de toda documentação necessária a respaldar a cobrança, pelo 

que entendo pelo indeferimento dos pedidos de solicitação de 

documentos. Impugnou os danos morais e materiais, pugnando pela total 

improcedência da demanda. Preliminarmente o réu alegou pretensão 

resistida que não deve prosperar, uma vez que se trata, no caso, de livre 

exercício do direito de ação, motivo pelo qual entendo pela sua rejeição. O 

processo comporta julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 

355, inc. I, do Código de Processo Civil, porquanto os elementos de prova 

constantes dos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia 

fática (artigo 370,CPC), remanescendo apenas questões de direito, que 

prescindem da dilação probatória. Destarte, perfeitamente cabível que se 

julgue antecipadamente o mérito, sem olvidar que, nos termos do artigo 

139, inciso II, do Código de Processo Civil, compete ao magistrado velar 

pela rápida solução do litígio, privilegiando a efetividade do processo, 

quando prescindível a instrução processual (cf.José Roberto dos Santos 

Bedaque,Efetividade do Processo e Técnica Processual, 2a ed.,Malheiros, 

p. 32/34). Conheço, pois, diretamente da demanda. O pedido é procedente. 

Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com 

pedido de tutela antecipada e indenização por danos morais em que o 

autor alega que o Banco requerido vem procedendo a descontos 

indevidos em seu benefício previdenciário, referentes a cartão de crédito 

que não contratou ou aderiu. Inicialmente, anoto que a relação existente 

entre a parteautora e a parte ré é própria de consumo, porquanto o 

demandante subsume-se ao conceitode consumidor, constante do artigo 

2º do Código de Defesa do Consumidor, e a demandada, por sua vez, ao 

conceito de fornecedor, constante do artigo 3º do mesmo estatuto legal. 

Dessa forma, a relação jurídica que se estabeleceu entre as partes deve 

ser interpretada em consonância com as normas consumeristas. 

Hodiernamente, é pacífico que a relação jurídica estabelecida entre as 

partes está inserida no âmbito das relações de consumo, conforme 

corrobora o teor do Enunciado 297 da Súmula do E. Superior Tribunal de 

Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicávelàs instituições 

financeiras”. Anoto ainda que as peculiaridades existentes nestes autos 

fazem com que seja de rigor a aplicação da inversão do ônus da prova 

estampado no artigo6º, inciso VIII, da Lei nº 8.078/90, por ser o autor 

consumidor hipossuficiente para a realização da prova necessária para a 

resolução da presente demanda. Em rigor, no caso dos autos, nem é 

necessário inverter o ônus da prova, haja vista que o CDC, em seu art. 14, 

§ 3º, traz regra específica de distribuição do onus probandi, diversa 

daquela prevista no art. 373 do CPC. Pela disposição em comento, o 

fornecedor só não será responsabilizado pelos danos causados por 

defeitos na prestaçãodos serviços quando provar: (a) que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste; ou (b) a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro. Constatada a fraude, o artigo 14, do Código de 

Defesa do Consumidor, estabelece a responsabilidade do fornecedor do 

serviço por defeitos relativos à prestação do serviço, sendo certo que 

haverá exclusão da referida responsabilidade quando, tendo prestado o 

serviço, o defeito inexiste ou quando a culpa pelo evento for do 

consumidor ou de terceiro. In casu, restou comprovado que a culpa não 

foi do autor, eis que requerido não apresentou o contrato do cartão de 

crédito.Desta forma, quem tem que suportar os prejuízos decorrentes da 

atividade ilícita não é a autora, que, até prova em contrário, não concorreu 

para o advento do resultado de dano. No entanto, melhor sorte não assiste 

ao requerido que, na qualidade de prestador de serviço, compete tomar as 

providências cabíveis para desonerar o cliente acometido por fraude. Ora, 

se houve algum tipo de fraude, incumbia ao réu tomar providências no 

sentido de sanar imediatamente os problemas e exonerar o 

cliente/consumidor de encargos que poderiam advir das referidas 

mendacidades. Outrossim, se houve fraude por parte de terceiros, 

também houve defeito na prestação dos serviços, e isso é o quanto basta 

para caracterizar a responsabilidade do requerido. Assim, a 

responsabilidade do requerido é objetiva, nos termos dos acórdãos 

mencionados e, ainda, conforme artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. Nesta esteira, em que pese o requerimento do réu quanto à 

devolução dos valores supostamente disponibilizados ao autor, ressalto 

que além de ter sido comprovada a fraude na contratação, o banco 

requerido não logrou acostar aos autos qualquer documento idôneo capaz 

de demonstrar a efetiva transferência ou, tampouco, a utilização do 

numerário por parte do autor, motivo pelo qual entendo despicienda a 

expedição de ofício ao banco para apurar eventual titularidade da conta 

para onde foi supostamente transferido o crédito. De rigor, pois, a 

declaração de inexigibilidade do contrato que vem ensejando os 

descontos indevidos, bem como o cancelamento do cartão de crédito não 

solicitado. Em consequência, procede também o pedido de restituição em 
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dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário 

do autor do dia 10/04/2017 a 31/10/2019. É o que prevê o parágrafo único 

do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, “O consumidor cobrado 

em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao 

dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros 

legais, salvo hipótese de engano justificável”. Ao firmar contrato de cartão 

de crédito consignado, o réu praticou um ato ilícito (art. 186 do 

CC).Sabe-se que toda conduta antijurídica causadora de lesão a esfera de 

interesses alheios representa uma fissura no quadro social, apta a gerar a 

atuação do direito com dupla finalidade, qual seja, compensar o prejuízo 

sofrido e restabelecer a ordem nas relações sociais. Exsurge, daí, o 

princípio da restitutioin integrum, ou da reparação integral. Por fim, no 

tocante aos danos morais, no caso em apreço, mostram-sein re ipsa, os 

quais se presumem, conforme as mais elementares regras da experiência 

comum, prescindindo de prova quanto à ocorrência de prejuízo concreto. 

A responsabilidade, no caso, é inerente ao risco do negócio. Ressalto que 

foram promovidos descontos indevidos no benefício do Requerente, 

causando-lhe prejuízo. Assim, deve o requerido indenizar, em especial por 

se tratar de rendimentos provenientes de aposentadoria, verba de 

natureza alimentar. Além disso, o desconto indevido de valores em 

benefício previdenciário constitui, por si só, fato ensejador de dano moral, 

conforme iterativo entendimento: Contrato bancário. Ação declaratória de 

inexistência de débito c.c. reparação de danos morais empréstimo 

consignado. Perícia grafotécnica. Assinatura falsa. Ausência de 

manifestação de vontade. Inexistência de contrato entre as partes. Dano 

moral. Valor da indenização adequadamente fixado. Recurso não provido.

(TJSP, Apelação 1001459-54.2015.8.26.0047, 11ª Câmara de Direito 

Privado, Rel. Des.Gil Coelho, j. 24/08/2017). Com efeito, o bloqueio indevido 

na margem consignável do benefício previdenciário da parte autora 

destinada à contratação de empréstimos, por culpada parte ré configura, 

por si só, fato gerador de dano moral, porquanto com gravidades 

suficiente para causar desequilíbrio do bem-estar e sofrimento psicológico 

relevante, inclusive, por exposição da parte autora a situação de 

sentimentos de humilhação, desvalia e impotência de alguém que é 

ludibriado por outra pessoa. Assim, por medida de equidade e para evitar 

o enriquecimento sem causa da requerente, arbitro os danos morais em 

R$5.000,00 (cinco mil reais), valor este suficiente para aliviar o sofrimento 

psíquico e o desconforto que suportou em razão da conduta ilegal do 

requerido ao consignar descontos indevidos em seu benefício 

previdenciário. Os juros simples de mora incidem a partir da data do 

evento danoso, ou seja, do bloqueio indevido na margem consignável do 

benefício previdenciário da parte autora, por se tratar a espécie de 

responsabilidade extracontratual, uma vez que não demonstrada a 

existência de relação contratual entre as partes, na taxa de 12% ao ano. 

Ante o exposto,JULGO PROCEDENTES os pedidos para:a) declarar a 

inexistência dos contratos de reserva de margem consignável que 

subsidiaramos descontos referente ao cartão de crédito contrato n.º 

97-823676243/17, com parcela mensal de R$ 46,85 (quarenta e seis reais 

e oitenta e cinco centavos);b) condenar o requerido a restituir, com a 

dobra legal, os valores indevidamente descontados do autor desde 

10/04/2017 até o cumprimento da liminar 31/10/2019, que deverão ser 

corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir de cada desembolso e 

acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação; c) condenar o 

banco requerido ao pagamento de R$ 5.000,00(cinco mil reais) a título de 

danos morais, com incidência de juros da mora de 1% (um por cento) ao 

mês a partir da citação e correção monetária, pelo INPC . 

Consequentemente, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de 

mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Por pertinência, torno DEFINITIVA a liminar concedida no id. 

22921659. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face 

às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada 

em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. 

Cumpra-se. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA À 

consideração do Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado Especial Cível da 

Comarca de Poxoréu, para homologação do presente projeto de acordo 

com o artigo 40, da lei 9.099/95. ADRIELE ROSANGELA LEMES Juíza Leiga 

VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se 

o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. DARWIN DE 

SOUZA PONTES JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000307-48.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL BATISTA DOURADOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

1000307-48.2019.8.11.0014. REQUERENTE: SAMUEL BATISTA 

DOURADOS REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. PROJETO DE 

SENTENÇA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Vistos, etc... Cuida-se de 

embargos de declaração em que a parte embargante alega necessidade 

de retificação da decisão, pugnando pelo acolhimento dos presentes 

embargos para alterar o julgamento. Em análise às circunstâncias e 

elementos dos autos, entendo que as razões expostas nos embargos de 

declaração juntados pela reclamada não encontram guarida. Isso porque, 

a teor do que dispõe o art. 48 da Lei 9.099/95 caberão embargos de 

declaração quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, 

contradição, omissão ou dúvida. In casu, verifica-se que inexiste qualquer 

omissão, contradição ou obscuridade na sentença objurgada. Logo, não 

há que se falar em propositura de embargos de declaração, mormente 

quando o objetivo não é sanar irregularidades contidas na sentença, mas 

sim alterar o julgado, o que só pode ser obtido via recurso. Outrossim, a 

interpretação dada pelo Embargante é diversa do entendimento dominante 

de que os embargos de declaração servem para reconhecer erro material 

manifesto. Ora, não se pode confundir erro material manifesto com erro 

manifesto do julgado, até por que o primeiro não tem o condão de alterar a 

sentença, mas apenas corrigir erros evidentes. Assim, se o Embargante 

entende que a sentença é errônea, que não houve análise das provas 

carreadas na contestação, que não houve a análise da legislação 

pertinente, e a fundamentação dos danos morais, deve propor o 

competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas pela 

Turma Recursal, não podendo se valer do instituto dos embargos para tal 

finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso 

específico. Assim, é certo que as questões levantadas se tratam de 

alegação de error in judicando, razão pela qual deve ser objeto de recurso 

inominado. Ademais, os Embargos de Declaração com efeitos infringentes 

só tem sido admitidos em casos excepcionais e ainda assim se 

demonstrado a ausência de outros recursos cabíveis, o que não se aplica 

ao caso em comento. DISPOSITIVO POSTO ISTO, com fundamento no 

artigo 48 da Lei 9.099/95 e por tudo mais que dos autos consta, OPINO 

POR CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA NEGAR-LHES 

PROVIMENTO, mantendo-se incólume a referida sentença e os seus 

demais termos pelos seus próprios fundamentos. Sem custas processuais 

e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 

e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. SUBMETO o presente 

PROJETO DE SENTENÇA À consideração do Excelentíssimo juiz de Direito 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Poxoréu, para homologação do 

presente projeto de acordo com o artigo 40, da lei 9.099/95. ADRIELE 

ROSANGELA LEMES Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. DARWIN DE SOUZA PONTES JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000660-25.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

G R N DE OLIVEIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO OAB - MT0014537A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M.A. BORTOLUZZI COMERCIO DE CONFECCOES - EIRELI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE FRANCISCO PEREIRA OAB - PR15728 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

1000660-25.2018.8.11.0014. REQUERENTE: G R N DE OLIVEIRA - ME 

REQUERIDO: M.A. BORTOLUZZI COMERCIO DE CONFECCOES - EIRELI 

PROJETO DE SENTENÇA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Vistos, etc... 

Cuida-se de embargos de declaração em que a parte embargante alega 

necessidade de retificação da decisão, pugnando pelo acolhimento dos 

presentes embargos para alterar o julgamento. Em análise às 

circunstâncias e elementos dos autos, entendo que as razões expostas 

nos embargos de declaração juntados pela reclamada não encontram 

guarida. Isso porque, a teor do que dispõe o art. 48 da Lei 9.099/95 

caberão embargos de declaração quando, na sentença ou acórdão, 

houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. In casu, verifica-se 

que inexiste qualquer omissão, contradição ou obscuridade na sentença 

objurgada. Logo, não há que se falar em propositura de embargos de 

declaração, mormente quando o objetivo não é sanar irregularidades 

contidas na sentença, mas sim alterar o julgado, o que só pode ser obtido 

via recurso. Outrossim, a interpretação dada pelo Embargante é diversa 

do entendimento dominante de que os embargos de declaração servem 

para reconhecer erro material manifesto. Ora, não se pode confundir erro 

material manifesto com erro manifesto do julgado, até por que o primeiro 

não tem o condão de alterar a sentença, mas apenas corrigir erros 

evidentes. Assim, se o Embargante entende que a sentença é errônea, 

que não houve análise das provas carreadas na contestação, que não 

houve a análise da legislação pertinente, e a fundamentação da 

condenação, deve propor o competente recurso, momento em que suas 

razões serão analisadas pela Turma Recursal, não podendo se valer do 

instituto dos embargos para tal finalidade, notadamente quando o diploma 

processual prevê recurso específico. Assim, é certo que as questões 

levantadas se tratam de alegação de error in judicando, razão pela qual 

deve ser objeto de recurso inominado. Ademais, os Embargos de 

Declaração com efeitos infringentes só tem sido admitidos em casos 

excepcionais e ainda assim se demonstrado a ausência de outros 

recursos cabíveis, o que não se aplica ao caso em comento. DISPOSITIVO 

POSTO ISTO, com fundamento no artigo 48 da Lei 9.099/95 e por tudo mais 

que dos autos consta, OPINO POR CONHECER DOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO PARA NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo-se incólume 

a referida sentença e os seus demais termos pelos seus próprios 

fundamentos. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, 

face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. 

Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA À consideração do Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Poxoréu, para homologação do presente 

projeto de acordo com o artigo 40, da lei 9.099/95. ADRIELE ROSANGELA 

LEMES Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da 

minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo 

com baixas. DARWIN DE SOUZA PONTES JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000349-97.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE GOMES NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

1000349-97.2019.8.11.0014. REQUERENTE: ANTONIO JOSE GOMES NETO 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. PROJETO DE SENTENÇA DE 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Vistos, etc... Cuida-se de embargos de 

declaração em que a parte embargante alega necessidade de retificação 

da decisão, pugnando pelo acolhimento dos presentes embargos para 

alterar o julgamento. Em análise às circunstâncias e elementos dos autos, 

entendo que as razões expostas nos embargos de declaração juntados 

pela reclamada não encontram guarida. Isso porque, a teor do que dispõe 

o art. 48 da Lei 9.099/95 caberão embargos de declaração quando, na 

sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou 

dúvida. In casu, verifica-se que inexiste qualquer omissão, contradição ou 

obscuridade na sentença objurgada. Logo, não há que se falar em 

propositura de embargos de declaração, mormente quando o objetivo não 

é sanar irregularidades contidas na sentença, mas sim alterar o julgado, o 

que só pode ser obtido via recurso. Outrossim, a interpretação dada pelo 

Embargante é diversa do entendimento dominante de que os embargos de 

declaração servem para reconhecer erro material manifesto. Ora, não se 

pode confundir erro material manifesto com erro manifesto do julgado, até 

por que o primeiro não tem o condão de alterar a sentença, mas apenas 

corrigir erros evidentes. Assim, se o Embargante entende que a sentença 

é errônea, que não houve análise das provas carreadas na contestação, 

que não houve a análise da legislação pertinente, e a fundamentação dos 

danos morais, deve propor o competente recurso, momento em que suas 

razões serão analisadas pela Turma Recursal, não podendo se valer do 

instituto dos embargos para tal finalidade, notadamente quando o diploma 

processual prevê recurso específico. Assim, é certo que as questões 

levantadas se tratam de alegação de error in judicando, razão pela qual 

deve ser objeto de recurso inominado. Ademais, os Embargos de 

Declaração com efeitos infringentes só tem sido admitidos em casos 

excepcionais e ainda assim se demonstrado a ausência de outros 

recursos cabíveis, o que não se aplica ao caso em comento. DISPOSITIVO 

POSTO ISTO, com fundamento no artigo 48 da Lei 9.099/95 e por tudo mais 

que dos autos consta, OPINO POR CONHECER DOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO PARA NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo-se incólume 

a referida sentença e os seus demais termos pelos seus próprios 

fundamentos. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, 

face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. 

Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA À consideração do Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Poxoréu, para homologação do presente 

projeto de acordo com o artigo 40, da lei 9.099/95. ADRIELE ROSANGELA 

LEMES Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da 

minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo 

com baixas. DARWIN DE SOUZA PONTES JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000449-52.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

MARIVALDO GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

1000449-52.2019.8.11.0014. REQUERENTE: MARIVALDO GOMES DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. PROJETO DE SENTENÇA DE EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO Vistos, etc... Cuida-se de embargos de declaração em 

que a parte embargante alega necessidade de retificação da decisão, 

pugnando pelo acolhimento dos presentes embargos para alterar o 

julgamento. Em análise às circunstâncias e elementos dos autos, entendo 

que as razões expostas nos embargos de declaração juntados pela 

reclamada não encontram guarida. Isso porque, a teor do que dispõe o art. 

48 da Lei 9.099/95 caberão embargos de declaração quando, na sentença 

ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. In casu, 

verifica-se que inexiste qualquer omissão, contradição ou obscuridade na 

sentença objurgada. Logo, não há que se falar em propositura de 

embargos de declaração, mormente quando o objetivo não é sanar 

irregularidades contidas na sentença, mas sim alterar o julgado, o que só 

pode ser obtido via recurso. Outrossim, a interpretação dada pelo 

Embargante é diversa do entendimento dominante de que os embargos de 

declaração servem para reconhecer erro material manifesto. Ora, não se 

pode confundir erro material manifesto com erro manifesto do julgado, até 

por que o primeiro não tem o condão de alterar a sentença, mas apenas 

corrigir erros evidentes. Assim, se o Embargante entende que a sentença 

é errônea, que não houve análise das provas carreadas na contestação, 
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que não houve a análise da legislação pertinente, e a fundamentação dos 

danos morais, deve propor o competente recurso, momento em que suas 

razões serão analisadas pela Turma Recursal, não podendo se valer do 

instituto dos embargos para tal finalidade, notadamente quando o diploma 

processual prevê recurso específico. Assim, é certo que as questões 

levantadas se tratam de alegação de error in judicando, razão pela qual 

deve ser objeto de recurso inominado. Ademais, os Embargos de 

Declaração com efeitos infringentes só tem sido admitidos em casos 

excepcionais e ainda assim se demonstrado a ausência de outros 

recursos cabíveis, o que não se aplica ao caso em comento. DISPOSITIVO 

POSTO ISTO, com fundamento no artigo 48 da Lei 9.099/95 e por tudo mais 

que dos autos consta, OPINO POR CONHECER DOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO PARA NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo-se incólume 

a referida sentença e os seus demais termos pelos seus próprios 

fundamentos. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, 

face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. 

Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA À consideração do Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Poxoréu, para homologação do presente 

projeto de acordo com o artigo 40, da lei 9.099/95. ADRIELE ROSANGELA 

LEMES Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da 

minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo 

com baixas. DARWIN DE SOUZA PONTES JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000195-16.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ALCY CLEIA CAMPOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUL ANTUNES MACEDO OAB - MT0015674A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

1000195-16.2018.8.11.0014. REQUERENTE: ALCY CLEIA CAMPOS DOS 

SANTOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A PROJETO DE SENTENÇA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

Vistos, etc... Cuida-se de embargos de declaração em que a parte 

embargante alega ERRO MATERIAL, pugnando pelo acolhimento dos 

presentes embargos para CONSTAR NA parte do dispositivo SOBRE O 

PEDIDO CONTRAPOSTO FEITO NA CONTESTAÇÃO. Conheço do recurso 

porquanto tempestivamente interposto. O reclamante promoveu a demanda 

contra a ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A e a 

omissão deu-se com a sentença, que não fez constar na parte do 

dispositivo que mesmo em razão da improcedência da sentença para a 

não declaração de inexigibilidade do débito, necessária a rejeição do 

pedido contraposto formulado pela reclamada na contestação, tendo em 

vista que o oferecimento de pedido contraposto por pessoa jurídica em 

sede de Juizados Especiais, salvo as exceções expressamente previstas 

em lei, subverte o microssistema instituído pela Lei n. 9.099/95, porquanto 

permite, por vias transversas, que a pessoa jurídica se valha dessa 

justiça diferenciada para demandar em causa própria, o que afronta não 

só o art. 8º da Lei de Regência como o sistema em sua inteireza. Nesse 

caso, acolher o pedido contraposto seria admitir que a reclamada figure no 

polo ativo da lide em descompasso com o microssistema estabelecido 

nessa Lei. DISPOSITIVO Logo, mostra-se imperativo OPINAR pelo 

ACOLHIMENTO DOS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA 

DAR-LHES PROVIMENTO, consertando o erro material, determinar a 

alteração na parte do dispositivo para “Ademais, OPINO pelo indeferimento 

do pedido contraposto. Fundamento minha convicção no art. 8º, da Lei n. 

9.099/95, que trata da capacidade processual para litigar nos juizados 

especiais.”, asseverando-se que o erro material que não tem a 

propriedade de alterar a substância do julgado JULGANDO EXTINTO O 

PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MERITO. Sem custas processuais e 

sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 

55 da Lei n° 9.099/95 Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 

9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA À consideração do Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Poxoréu, para homologação do presente 

projeto de acordo com o artigo 40, da lei 9.099/95. ADRIELE ROSANGELA 

LEMES Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da 

minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo 

com baixas. DARWIN DE SOUZA PONTES JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8009999-54.2016.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

THALYTA ADRIELE PACHECO LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON SOUSA MIRANDA OAB - MT0016514A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURA BARCELOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEIDIANE BASILIO DA SILVA OAB - MT0019029A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MICHELE GULLI (TERCEIRO INTERESSADO)

TATIANA DE ALENCAR FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

NILSO LANDVOIGT DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

8009999-54.2016.8.11.0014. REQUERENTE: THALYTA ADRIELE PACHECO 

LOPES REQUERIDO: LAURA BARCELOS PROJETO DE SENTENÇA Vistos, 

etc. Dispensado o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Observa-se no presente caso que não existe mais razão para 

existência da presente demanda, visto que a própria autora manifestou o 

desinteresse no prosseguimento do feito (id. 23715811). Ante o exposto, 

homologa-se o pedido de desistência formulado pelo (a) requerente e, por 

consequência, JULGA-SE EXTINTO o presente feito, sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC. Sem custas processuais e 

sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 

55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. SUBMETO o presente 

PROJETO DE SENTENÇA À consideração do Excelentíssimo juiz de Direito 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Poxoréu, para homologação do 

presente projeto de acordo com o artigo 40, da lei 9.099/95. ADRIELE 

ROSANGELA LEMES Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. DARWIN DE SOUZA PONTES JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000320-47.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLE DAYANNE FAGUNDES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

1000320-47.2019.8.11.0014. REQUERENTE: MICHELLE DAYANNE 

FAGUNDES DOS SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. PROJETO DE 

SENTENÇA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Vistos, etc... Cuida-se de 

embargos de declaração em que a parte embargante alega ERRO 

MATERIAL, pugnando pelo acolhimento dos presentes embargos para 

corrigir que no corpo da sentença consta a indenização no valor de R$ 

3.000,00 e na parte dispositiva consta o valor de R$ 4.000,00, e bem como 

alega a embargante que não ocorreu analise das provas. Conheço do 

recurso porquanto tempestivamente interposto. A embargada promoveu a 

demanda contra a embargante e a omissão deu-se com a sentença, que 
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não fez constar no corpo do texto o valor do dispositivo, desde já 

mantem-se o valor que consta no dispositivo, R$ 4.000,00. Cuida-se de 

embargos de declaração em que a parte embargante alega necessidade 

de retificação da decisão, pugnando pelo acolhimento dos presentes 

embargos para alterar o julgamento. Em análise às circunstâncias e 

elementos dos autos, entendo que as razões expostas nos embargos de 

declaração juntados pela reclamada não encontram guarida. Isso porque, 

a teor do que dispõe o art. 48 da Lei 9.099/95 caberão embargos de 

declaração quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, 

contradição, omissão ou dúvida. In casu, verifica-se que inexiste qualquer 

omissão, contradição ou obscuridade na sentença objurgada. Logo, não 

há que se falar em propositura de embargos de declaração, mormente 

quando o objetivo não é sanar irregularidades contidas na sentença, mas 

sim alterar o julgado, o que só pode ser obtido via recurso. Outrossim, a 

interpretação dada pelo Embargante é diversa do entendimento dominante 

de que os embargos de declaração servem para reconhecer erro material 

manifesto. Ora, não se pode confundir erro material manifesto com erro 

manifesto do julgado, até por que o primeiro não tem o condão de alterar a 

sentença, mas apenas corrigir erros evidentes. Assim, se o Embargante 

entende que a sentença é errônea, que não houve análise das provas 

carreadas na contestação, que não houve a análise da legislação 

pertinente, e a fundamentação dos danos morais, deve propor o 

competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas pela 

Turma Recursal, não podendo se valer do instituto dos embargos para tal 

finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso 

específico. Assim, é certo que as questões levantadas se tratam de 

alegação de error in judicando, razão pela qual deve ser objeto de recurso 

inominado. Ademais, os Embargos de Declaração com efeitos infringentes 

só tem sido admitidos em casos excepcionais e ainda assim se 

demonstrado a ausência de outros recursos cabíveis, o que não se aplica 

ao caso em comento. DISPOSITIVO POSTO ISTO, com fundamento no 

artigo 48 da Lei 9.099/95 e por tudo mais que dos autos consta, OPINO 

POR CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA NEGAR-LHES 

PROVIMENTO, alterando apenas o valor do corpo do texto da sentença de 

R$ 3.000,00 para R$ 4.000,00, mantendo-se incólume a referida sentença 

e os seus demais termos pelos seus próprios fundamentos. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas 

nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA À consideração do Excelentíssimo juiz 

de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Poxoréu, para 

homologação do presente projeto de acordo com o artigo 40, da lei 

9.099/95. ADRIELE ROSANGELA LEMES Juíza Leiga VISTOS, Homologo 

por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. DARWIN DE SOUZA 

PONTES JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000179-28.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA FERREIRA BACELAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

1000179-28.2019.8.11.0014. REQUERENTE: LETICIA FERREIRA BACELAR 

REQUERIDO: VIVO S.A. PROJETO DE SENTENÇA DE EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO Vistos, etc... Cuida-se de embargos de declaração em que 

a parte embargante alega necessidade de retificação da decisão, 

pugnando pelo acolhimento dos presentes embargos para alterar o 

julgamento. Em análise às circunstâncias e elementos dos autos, entendo 

que as razões expostas nos embargos de declaração juntados pela 

reclamada não encontram guarida. Isso porque, a teor do que dispõe o art. 

48 da Lei 9.099/95 caberão embargos de declaração quando, na sentença 

ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. In casu, 

verifica-se que inexiste qualquer omissão, contradição ou obscuridade na 

sentença objurgada. Logo, não há que se falar em propositura de 

embargos de declaração, mormente quando o objetivo não é sanar 

irregularidades contidas na sentença, mas sim alterar o julgado, o que só 

pode ser obtido via recurso. Outrossim, a interpretação dada pelo 

Embargante é diversa do entendimento dominante de que os embargos de 

declaração servem para reconhecer erro material manifesto. Ora, não se 

pode confundir erro material manifesto com erro manifesto do julgado, até 

por que o primeiro não tem o condão de alterar a sentença, mas apenas 

corrigir erros evidentes. Assim, se o Embargante entende que a sentença 

é errônea, que não houve análise das provas carreadas na contestação, 

que não houve a análise da legislação pertinente, e a fundamentação dos 

danos morais, deve propor o competente recurso, momento em que suas 

razões serão analisadas pela Turma Recursal, não podendo se valer do 

instituto dos embargos para tal finalidade, notadamente quando o diploma 

processual prevê recurso específico. Assim, é certo que as questões 

levantadas se tratam de alegação de error in judicando, razão pela qual 

deve ser objeto de recurso inominado. Ademais, os Embargos de 

Declaração com efeitos infringentes só tem sido admitidos em casos 

excepcionais e ainda assim se demonstrado a ausência de outros 

recursos cabíveis, o que não se aplica ao caso em comento. DISPOSITIVO 

POSTO ISTO, com fundamento no artigo 48 da Lei 9.099/95 e por tudo mais 

que dos autos consta, OPINO POR CONHECER DOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO PARA NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo-se incólume 

a referida sentença e os seus demais termos pelos seus próprios 

fundamentos. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, 

face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. 

Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA À consideração do Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Poxoréu, para homologação do presente 

projeto de acordo com o artigo 40, da lei 9.099/95. ADRIELE ROSANGELA 

LEMES Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da 

minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo 

com baixas. DARWIN DE SOUZA PONTES JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010210-90.2016.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL MESSIAS GONCALVES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR DE SOUZA HUNGRIA OAB - MT16800/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

8010210-90.2016.8.11.0014. EXEQUENTE: MANOEL MESSIAS 

GONCALVES DE OLIVEIRA EXECUTADO: OI BRASILTELECOM PROJETO 

DE SENTENÇA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Vistos, etc... Cuida-se 

de embargos de declaração em que a parte embargante alega 

necessidade de retificação da decisão, pugnando pelo acolhimento dos 

presentes embargos para alterar o julgamento. Em análise às 

circunstâncias e elementos dos autos, entendo que as razões expostas 

nos embargos de declaração juntados pela reclamada não encontram 

guarida. Isso porque, a teor do que dispõe o art. 48 da Lei 9.099/95 

caberão embargos de declaração quando, na sentença ou acórdão, 

houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. In casu, verifica-se 

que inexiste qualquer omissão, contradição ou obscuridade na sentença 

objurgada. Logo, não há que se falar em propositura de embargos de 

declaração, mormente quando o objetivo não é sanar irregularidades 

contidas na sentença, mas sim alterar o julgado, o que só pode ser obtido 

via recurso. Outrossim, a interpretação dada pelo Embargante é diversa 

do entendimento dominante de que os embargos de declaração servem 

para reconhecer erro material manifesto. Ora, não se pode confundir erro 

material manifesto com erro manifesto do julgado, até por que o primeiro 

não tem o condão de alterar a sentença, mas apenas corrigir erros 

evidentes. Assim, se o Embargante entende que a sentença é errônea, 

que não houve análise do fato gerador da divida, se são créditos 
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extraconcursais ou concursais, devido à sentença ser prolatada em 

11/06/2019, é após a data de 20/06/2016, no presente caso o credito é 

extraconcursal, mesmo assim deve propor o competente recurso, 

momento em que suas razões serão analisadas pela Turma Recursal, não 

podendo se valer do instituto dos embargos para tal finalidade, 

notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico. 

Assim, é certo que as questões levantadas se tratam de alegação de 

error in judicando, razão pela qual deve ser objeto de recurso inominado. 

Ademais, os Embargos de Declaração com efeitos infringentes só tem sido 

admitidos em casos excepcionais e ainda assim se demonstrado a 

ausência de outros recursos cabíveis, o que não se aplica ao caso em 

comento. DISPOSITIVO POSTO ISTO, com fundamento no artigo 48 da Lei 

9.099/95 e por tudo mais que dos autos consta, OPINO POR CONHECER 

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA NEGAR-LHES PROVIMENTO, 

mantendo-se incólume a referida sentença e os seus demais termos pelos 

seus próprios fundamentos. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 

9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA À consideração do Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Poxoréu, para homologação do presente 

projeto de acordo com o artigo 40, da lei 9.099/95. ADRIELE ROSANGELA 

LEMES Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da 

minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo 

com baixas. DARWIN DE SOUZA PONTES JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000541-30.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

GEANNE LORRAINE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDES VERONEZE OAB - MT18604/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

1000541-30.2019.8.11.0014. REQUERENTE: GEANNE LORRAINE SOUZA 

REQUERIDO: IUNI EDUCACIONAL S/A. PROJETO DE SENTENÇA Vistos, 

etc. Dispensado o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c.c. 

pedido de antecipação da tutela e reparação por danos morais proposta 

por GEANNE LORRAINE SOUZA em desfavor de IUNI EDUCACIONAL S/A, 

ambos devidamente qualificados nos autos. Aduz a reclamante, em 

síntese, ser aluna do curso de na instituição reclamada, isenta de 

mensalidades em razão da concessão de 50% (cinquenta por cento) do 

valor em decorrência do EDUCA MAIS e 50% (cinquenta por cento) em 

virtude do FIES. No entanto, alega ela ter sido surpreendida ao tentar 

realizar compra de um veículo automotor quando teve sua pretensão 

negada por estar com seus dados cadastrais inseridos na lista de 

inadimplentes por debito no valor de R$1.873,58(um mil e oitocentos e 

setenta e três reais e cinquenta e oito centavos), com data de inclusão em 

16/11/2018. Por fim, a autora pugnou pela declaração de inexistência do 

débito apontado que originou a negativação referida, e a condenação da 

reclamada a reparação por danos morais. 1. Os autos estão maduros para 

a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, 

não havendo vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os 

princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de 

seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os 

pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e regular do 

processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do direito de 

ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do 

CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do Fonaje. 2. Ante a 

ausência de preliminares, passo a analise do mérito da presente, 

destacando que o feito amolda-se nos requisitos para julgamento 

antecipado da lide elencados no art. 355, I e II do Código de Processo Civil 

de 2015, porquanto não vislumbro a necessidade de produção de provas 

outras que não as já colacionadas nos autos, ademais as partes 

pugnaram pelo julgamento antecipado da lide. 3. No mérito a pretensão é 

Procedente. Da análise dos documentos acostados na exordial permite 

constatar que o registro dos dados da autora com referência a 

negativação em apreço nos órgãos de proteção ao crédito se deu por 

solicitação da requerida, por débito que a reclamante afirma ser indevido, 

tendo a autora juntado o necessário contrato de financiamento junto ao 

FIES e a bolsa de estudos pelo educa mais, com beneficio de bolsa de 

100%(cem por cento)verifico assim que se desincumbiu a autora do ônus 

probatório quanto aos fatos constitutivos de seu direito. Reclamada por 

sua vez em sede de sua contestação alega que a requerente possui 

débitos em aberto e que ocorreu fraude por estelionatário. Entretanto, em 

que pese à argumentação da reclamada esta não logrou êxito em 

comprovar a validade, legalidade e regularidade da cobrança que gerou a 

negativação ora em apreço, tendo em vista que o contrato de 100%(cem 

por cento) da bolsa de estudos da requerente foi firmado. Ressalto que o 

fato da inserção dos dados da requerente nos cadastros de proteção ao 

crédito por si só já gera abalo moral, sendo que na sociedade hodierna o 

nome é um dos bens pessoais mais preciosos, sendo que qualquer ato 

que o desabone torna quase impossível realizar compras, abrir contas, 

dentre outros atos necessários ao bom viver. Assim a conduta 

consistente em encaminhar ou manter o nome da consumidora no órgão 

de proteção ao crédito, por caracterizar abuso de direito, exige reparação 

moral. Os bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, os 

serviços de proteção ao crédito são considerados entidades de caráter 

público, conforme preceitua o art.43, § 4º da Lei 8.078/90, portanto carece 

de manter-se atualizado a fim de proteger os usuários, o que não restou 

observado pelo requerido. In casu, o dano moral é o “damnum in re ipsa” 

(o dano está na própria coisa), decorrendo diretamente do fato, 

prescindindo de comprovação efetiva do prejuízo. Ora, é o registro ou 

manutenção indevida do nome da consumidora em cadastros de 

inadimplentes, a par de implicar palpáveis incômodos, percalços, 

transtornos, prejuízos e constrangimentos desnecessários, provoca abalo 

de crédito, haja vista que o nome constitui-se em direito personalíssimo 

indissociável da dignidade que é ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. 

A reparação moral deve, necessariamente, guardar relação com a 

realidade do evento ocorrido, bem como tornar efetiva a função 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Considerando que os autos são carentes de elementos que permitam um 

exame completo das circunstâncias acima mencionadas, e orientando-se 

pelos citados princípios de sobre direito (razoabilidade e 

proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

7.000,00 (sete mil reais). DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, I, 

do CPC, OPINAM-SE pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por 

GEANNE LORRAINE SOUZA em desfavor da IUNI EDUCACIONAL S.A. para 

DECLARAR a inexistência do débito negativado objeto da presente de 

manda e do débito no valor de R$1.873,58(um mil e oitocentos e setenta e 

três reais e cinquenta e oito centavos), além de CONDENAR a Requerida 

ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais 

corrigido monetariamente pelo INPC a partir da presente data mais juros de 

mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data do registro da 

restrição (16/11/2018). Por pertinência torno DEFINITIVA a TUTELA 

ANTECIPADA deferida ao id. 23545205. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da 

Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. SUBMETO o presente 

PROJETO DE SENTENÇA À consideração do Excelentíssimo juiz de Direito 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Poxoréu, para homologação do 

presente projeto de acordo com o artigo 40, da lei 9.099/95. ADRIELE 

ROSANGELA LEMES Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. DARWIN DE SOUZA PONTES JUIZ DE DIREITO
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000325-06.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ADOLFO FERNANDES CATALA NETO (REQUERENTE)

OFERTAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE RODRIGUES FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

1000325-06.2018.8.11.0014. REQUERENTE: OFERTAO MATERIAIS PARA 

CONSTRUCAO LTDA - EPP, ADOLFO FERNANDES CATALA NETO 

REQUERIDO: JOSE RODRIGUES FILHO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, 

etc. Dispensado o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA pela venda 

de materiais de construção, tendo como autores OFERTAO MATERIAIS 

PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP e ADOLFO FERNANDES CATALA NETO 

em face de JOSE RODRIGUES FILHO, devidamente qualificados na 

exordial. Os REQUERENTES alegam serem credores de débitos referentes 

à venda de materiais de construção, tendo restado não pagos no valor 

total de R$ 6.737,00(seis mil e setecentos e trinta e sete reais). Os autos 

estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 

para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que não se 

aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 

38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato sentencial, dos 

elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 

162 do Fonaje. 2. Compulsando os autos, verifica-se que o requerido, 

apesar de devidamente citado por oficial, não compareceu à audiência de 

conciliação realizada nestes autos e muito menos apresentou sua defesa, 

e nem apresentou justificativa plausível de sua ausência à solenidade da 

audiência de conciliação. Desta forma, não tendo sido sequer alegado 

motivo de força maior ou impedimento escusável para a ausência da parte 

reclamada na audiência de conciliação, e, em se tratando de direito 

disponível, deve ser imposto os efeitos da revelia, com o imediato 

julgamento da causa, nos termos do artigo 23, da Lei nº 9.099/95. 

Ressalte-se que a contumácia da parte reclamada importa em confissão 

ficta dos fatos aduzidos na inicial, contudo, não induz necessariamente a 

procedência do pedido, desde que convicção diversa possa ser extraída 

dos elementos existente nos autos. Cabe destacar, de início, que o caso é 

de reconhecimento da prescrição do cheque anexo a inicial. Isso porque, 

decorrido o prazo para a execução do cheque (6 meses da data da 

apresentação, conforme artigo 59, da Lei nº 7.357/85), nasce o prazo 

para o ajuizamento da ação cambial (2 anos, conforme artigo 61, da Lei nº 

7.357/85) . Existe, ainda, a possibilidade de se lançar mão de ação de 

cobrança (artigo 62, da Lei nº 7.357/85) no prazo de 3 anos, conforme 

artigo 206 do CC, ou da ação monitória (Súmula nº 299, do STJ), no prazo 

de 5 anos, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na 

cártula (Súmula nº 503, do STJ). Nesses termos, não é viável a pretensão 

da autora pela forma cambial, pois, como se depreende do próprio cheque 

o mesmo foi apresentando em 19/02/2016, e ação foi proposta em 11 de 

junho de 2018, fora, portanto, dos dois anos. Superado esse ponto, é 

possível o julgamento antecipado da lide nos termos do artigo 355, inciso II, 

do Código de Processo Civil. O débito não está devidamente comprovado 

pelo cheque, sendo necessária a menção, pelo credor, da causa debendi. 

Conforme art. 62 da LEI Nº 7.357, DE 2 DE SETEMBRO DE 1985, vejamos: 

Art. 62 Salvo prova de novação, a emissão ou a transferência do cheque 

não exclui a ação fundada na relação causal, feita a prova do 

n ã o - p a g a m e n t o .  N e s s e  s e n t i d o : 

DIREITOCOMERCIALEPROCESSUALCIVIL.RECURSOESPECIAL. AÇÃO 

MONITÓRIA EMBASADA EM CHEQUE PRESCRITO.VIABILIDADE. MENÇÃO 

AO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE.DESNECESSIDADE. OPOSIÇÃO DE 

EMBARGOS À MONITÓRIADISCUTINDO O NEGÓCIO QUE ENSEJOU A 

EMISSÃO DO CHEQUE.POSSIBILIDADE. 1. O cheque é ordem de 

pagamento à vista, sendo de 6 (seis)meses o lapso prescricional para a 

execução após o prazo de apresentação, que é de 30 (trinta) dias a 

contar da emissão, se da mesma praça, ou de 60 (sessenta)dias, também 

a contar da emissão, se consta no título como sacado em praça diversa, 

isto é, em município distinto daquele em que se situa a agência pagadora. 

2. Se ocorreu a prescrição para execução do cheque, o artigo 61 da Lei 

do Cheque prevê, no prazo de 2 (dois) anos a contar da prescrição, a 

possibilidade de ajuizamento de ação de locupletamento ilícito que, por 

ostentarnatureza cambial, prescinde da descrição do negócio jurídico 

subjacente. Expirado o prazo para ajuizamento da ação por 

enriquecimento sem causa, o artigo 62 do mesmo Diploma legal ressalva a 

possibilidade de ajuizamento de ação de cobrança fundada na relação 

causal. 3. No entanto, caso o portador do cheque opte pela ação 

monitória, como no caso em julgamento, o prazo prescricional será 

quinquenal, conforme disposto no artigo 206, § 5º, I, do Código Civil e não 

haverá necessidade de descrição da causa debendi. 4. Registre-se que, 

nesta hipótese, nada impede que o requerido oponha embargos à 

monitória, discutindo o negócio jurídico subjacente, inclusive a sua 

eventual prescrição, pois o cheque, em decorrência do lapso temporal, já 

não mais ostenta os caracteres cambiários inerentes ao título de crédito. 

5. Recurso especial provido (STJ; REsp. nº 926.312; Relator: Ministro Luís 

FelipeSalomão; DJ: 20/09/2011; Grifos nossos). Pois bem. Da análise dos 

documentos anexos nos autos, verifica-se apenas a cobrança de um 

cheque prescrito e os requerentes não juntaram as notas de prova de 

relação comercial entre os requerentes e o requerido, nem os produtos 

comprados no valor total de R$6.737,00(seis mil e setecentos e trinta e 

sete reais), prova do débito exigida em ação de cobrança de cheque 

prescrito. DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I do 

Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA do pedido 

formulado pelos REQUERENTES em desfavor de JOSE RODRIGUES FILHO. 

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e 

nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. 

SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA À consideração do 

Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Poxoréu, para homologação do presente projeto de acordo com o artigo 

40, da lei 9.099/95. ADRIELE ROSANGELA LEMES Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. DARWIN DE 

SOUZA PONTES JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000600-18.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

LIZZA DANIELLA LELIS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO OAB - MT0014537A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

1000600-18.2019.8.11.0014. REQUERENTE: LIZZA DANIELLA LELIS DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Dispensado o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 

da Lei 9.099/95. Trata-se de demanda em que a causa de pedir funda-se 

na alegação de inscrições indevidas dos dados do Reclamante nos 

cadastros de proteção ao crédito no dia 22/08/2015, por dívidas que a 

autora alega desconhecer sua origem a ponto de justificar as restrições 

nos valores de R$1.398,43(um mil e trezentos e noventa e oito reais e 

quareta e três centavos). Pugnando ao final, pela declaração de 

inexistência do débito que originou a negativação referida, bem como a 

condenação da requerida a reparação por Danos Morais. É a suma do 

essencial. 1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 
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contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as 

condições para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que 

não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à 

norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato 

sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado 

pelo Enunciado 162 do Fonaje. 2. Ante a ausência de preliminares e por 

não vislumbrar ser necessária à produção de provas outras que não as já 

colacionadas nos autos, motivo pelo qual passo a decidir o processo com 

arrimo no art. 355, I do CPC. Além do mais, a questão é de direito, e, 

quanto aos fatos, já estão demonstrados nos autos pela documentação 

juntada. Desde já acolhe-se a justificativa da autora pela ausência em 

audiência conforme id.27614748, e pelo principio da celeridade e economia 

processual dos juizados, julga-se antecipadamente a lida. 3.No mérito a 

pretensão merece Juízo de Improcedência. Com efeito, a solução do litígio 

não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo 

Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do 

seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido 

direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do 

Novo Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, 

toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. O cerne da controvérsia consiste em analisar a ilicitude 

da inserção do nome da parte Reclamante no cadastro de inadimplentes, 

haja vista a alegação de que não possui débito com a Reclamada, 

desconhecendo a origem da cobrança que ensejou a anotação junto ao 

SPC/SERASA. A Reclamada apresentou contestação, aduzindo que o 

débito discutido nos autos é devido e oriundo da cessão de crédito 

realizada com o Banco da Caixa Econômica Federal, tendo como objeto a 

utilização de dois empréstimos que a parte autora contratou com a 

instituição bancária Cedente, mas não honrou com os pagamentos da 

dívida. Analisando as provas produzidas nos autos do processo, entendo 

que a Reclamada demonstrou suficientemente a legitimidade da cobrança, 

trazendo aos autos do processo documentos que comprovam a cessão 

de crédito realizada com o Banco Caixa Econômica Federal. A parte ré 

juntou o termo da cessão de crédito, referente aos contratos de 

empréstimo da autora, assim também comprovou suficientemente a origem 

da dívida contestada pela autora. Nesse sentido, verifico que não assiste 

razão à parte reclamante, uma vez que, inicialmente, não nega a relação 

jurídica com a Reclamada, no entanto, apesar de afirmar que não possui 

débitos, não comprova a sua regularidade/adimplência, o que poderia ter 

sido facilmente demonstrado com a apresentação dos comprovantes de 

pagamento das cobranças que pretende ser declarado inexigível. Ora, se 

a parte autora não nega a relação jurídica quando da propositura da ação, 

não há como imputar a prova da sua adimplência à parte Reclamada, 

cabendo ao próprio Reclamante apresentar os comprovantes de 

pagamento da cobrança que diz não ser legítimo. Em que pese a parte 

autora sustentar que não foi notificada quanto a cessão do crédito, o 

Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento que a ausência de 

notificação não exonera o credor quanto a sua obrigação de pagar a 

dívida, podendo o cessionário exercer seu direito na conservação seu 

crédito, como a inscrição do devedor nos órgãos restritivos ao crédito. 

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CESSÃO DE CRÉDITO. FALTA DE 

NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. EFEITOS. 1. Ação declaratória de 

inexistência de dívida movida pelo devedor contra o cessionário, 

objetivando a declaração de inexistência de dívida e a exclusão do seu 

nome dos cadastros de inadimplentes, por não lhe ter sido comunicada a 

cessão de crédito. 2. A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido 

de que a cessão de crédito é ineficaz em relação ao devedor, enquanto 

não lhe for notificada. 3. Fica assim liberado o devedor que efetue o 

pagamento diretamente ao antigo credor (cedente), não sendo obrigado a 

repeti-lo novamente ao cessionário. 4. Entretanto, a ausência de 

notificação quanto à cessão de crédito não tem o condão de liberar o 

devedor do adimplemento da obrigação ou de impedir o cessionário de 

praticar os atos necessários à conservação do seu crédito, como o 

registro do nome do inadimplemente nos órgãos de proteção ao crédito. 5. 

Inteligência do enunciado normativo do art 290 do CC. 6. Precedentes do 

STJ. 7. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (Processo: REsp 1401075 RS 

2013/0290397-0, Órgão Julgador: T3 - TERCEIRA TURMA, Publicação: 

27/05/2014, Julgamento: 08/05/2014, Relator: Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO) Essas premissas forçam reconhecer que a existência de 

negócio jurídico restou incontroversa, como também a legitimidade da 

cobrança que ocasionou a inscrição restritiva. DISPOSITIVO Posto isso, 

com fundamento no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

OPINO pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial feito por LIZZA DANIELLA 

LELIS DE OLIVEIRA em desfavor de FIDC NPL I - FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITO CREDITORIO. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 

9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA À consideração do Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Poxoréu, para homologação do presente 

projeto de acordo com o artigo 40, da lei 9.099/95. ADRIELE ROSANGELA 

LEMES Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da 

minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo 

com baixas. DARWIN DE SOUZA PONTES JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001005-54.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

LEOPOLDO QUEIROZ PAIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEOPOLDO QUEIROZ PAIM OAB - MT12413-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ARIMATEIA DE SOUZA NOGUEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

1001005-54.2019.8.11.0014. REQUERENTE: LEOPOLDO QUEIROZ PAIM 

REQUERIDO: JOSE ARIMATEIA DE SOUZA NOGUEIRA PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Dispensado o relatório, em atenção ao que dispõe 

o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA pela 

prestação de serviços advocatícios, tendo como autor LEOPOLDO 

QUEIROZ PAIM em face de JOSE ARIMATEIA DE SOUZA NOGUEIRA, 

devidamente qualificadas na exordial. O REQUERENTE alega ser credora 

de débitos referente prestação de serviços advocatícios, tendo restado 

não pagos no valor total de R$ 1.857,03 (um mil e oitocentos e cinquenta e 

sete reais e três centavos). 1. Os autos estão maduros para a prolação 

de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não 

havendo vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os 

princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de 

seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os 

pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e regular do 

processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do direito de 

ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do 

CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do Fonaje. 2. 

Compulsando os autos, verifica-se que a requerida, apesar de 

devidamente citada por AR, não compareceu à audiência de conciliação 

realizada nestes autos e muito menos apresentou sua defesa, e nem 

apresentou justificativa plausível de sua ausência à solenidade da 

audiência de conciliação. Desta forma, não tendo sido sequer alegado 

motivo de força maior ou impedimento escusável para a ausência da parte 

reclamada na audiência de conciliação, e, em se tratando de direito 

disponível, deve ser imposto os efeitos da revelia, com o imediato 

julgamento da causa, nos termos do artigo 23, da Lei nº 9.099/95. 

Ressalte-se que a contumácia da parte reclamada importa em confissão 

ficta dos fatos aduzidos na inicial, contudo, não induz necessariamente a 

procedência do pedido, desde que convicção diversa possa ser extraída 

dos elementos existente nos autos. Pois bem. Da análise dos documentos 

anexos nos autos, verifica-se que o demandado contratou os serviços 

advocatícios no valor total de R$ 1.857,03 e não pagou. E, de outro turno, 

não havendo prova desconstitutiva do direito da parte reclamante, mister 

se faz o acolhimento do pedido inicial. DISPOSITIVO Posto isso, com 

fundamento no art. 487, inciso I do Estatuto Processual Civil, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA do pedido formulado pelo LEOPOLDO QUEIROZ PAIM em 

desfavor de JOSE ARIMATEIA DE SOUZA NOGUEIRA, para condenar o 

requerido a pagar a importância de R$ 1.857,03 (um mil e oitocentos e 

cinquenta e sete reais e três centavos) devidamente atualizados pelo 

INPC, desde a propositura da ação e juros de mora de 1% (um por cento) 

ao mês, a partir da citação, ambos até o efetivo pagamento. Sem custas 
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processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas 

nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA À consideração do Excelentíssimo juiz 

de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Poxoréu, para 

homologação do presente projeto de acordo com o artigo 40, da lei 

9.099/95. ADRIELE ROSANGELA LEMES Juíza Leiga VISTOS, Homologo 

por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. DARWIN DE SOUZA 

PONTES JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000808-02.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

SHEILIANE DIAS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

1000808-02.2019.8.11.0014. REQUERENTE: SHEILIANE DIAS DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Dispensado 

o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se 

de reclamação cível alegando a parte reclamante que teve seus dados 

indevidamente incluídos nas listas dos órgãos de proteção ao crédito no 

dia 06/07/2018 por débito no importe de R$ 159,75(cento e cinquenta e 

nove reais e setenta e cinco centavos). Ao final a requerente pugnou pela 

declaração de inexistência do débito, bem como pela condenação da 

Requerida a reparação por danos morais. É a suma do essencial. 1. Os 

autos estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 

para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que não se 

aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 

38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato sentencial, dos 

elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 

162 do Fonaje. 2. In casu, é oportuno esclarecer que a relação travada 

entre as partes é de natureza consumerista, nos termos do artigo 17º do 

CDC, razão pela qual devem ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor, inclusive com relação ao ônus da 

prova, cuja inversão OPINO por se deferir nesta oportunidade, nos termos 

do artigo 6º, VIII, principalmente considerando que a Ré teria maior 

facilidade de comprovar a legitimidade da negativação. Alega a parte 

reclamada que a petição inicial não veio instruída com comprovante de 

negativação expedido por órgão oficial, sendo que o documento 

apresentado pela parte autora não poderia ser utilizado para tal fim. Tal 

alegação não deve prosperar, uma vez que o documento anexado à inicial 

basta para demonstrar o apontamento dito indevido, não havendo que se 

falar em ausência de provas. 3. No mérito a pretensão merece Juízo de 

improcedência. Não há dúvida acerca da existência da restrição do nome 

da requerente junto ao órgão de proteção ao crédito, porquanto tal 

situação vem assentada pelo extrato de negativação juntado na exordial, 

indicando a existência de débitos da requerente em favor da requerida. 

Verifico dos autos que a documentação apresentada pela requerente se 

limitou a referido extrato de restrição, além de fotocópias do documento 

pessoal de RG e procuração “ Ad Judicia”. Já de outro tanto, a parte 

requerida trouxe o contrato – Termos de Adesão e Contratação de 

Serviços SMP e Contratos de Permanência por Beneficio, datados de 

10/01/2018 com assinaturas idênticas à disposta no documento pessoal 

da autora e na procuração de outorga de poderes ao seu patrono. 

Desnecessária a dilação probatória, porquanto as alegações 

controvertidas encontram-se elucidadas pela prova documental, sendo 

desnecessária a prova oral ou pericial para esclarecimentos relevantes ao 

seu deslinde. O teor do disposto no parágrafo único do artigo 355, inciso I 

do Código de Processo Civil, sendo certo que “Em matéria de julgamento 

antecipado da lide, predomina a prudente discrição do Magistrado, no 

exame da necessidade ou não da realização de prova em audiência, ante 

as circunstâncias de cada caso concreto e a necessidade de não ofender 

o princípio do pleno contraditório” (STJ- 4ª Turma, RESP. 3047/ES, rel. Min. 

Athos Carneiro). No mais, pondere-se ser dispensável a manifestação 

expressa sobre todas as alegações das partes. O que importa é que os 

temas relevantes sejam apreciados, o que foi feito na espécie. Nesse 

sentido, o seguinte julgado do STJ:“O julgador não tem o dever de 

discorrer esgotadamente sobre os regramentos legais existentes e nem 

está obrigado a responder a todos os questionamentos das partes se já 

encontrou motivo suficiente para fundamentar a sua decisão. Ausência de 

omissão a viciar o julgamento de segundo grau. Violação ao art. 535, II,do 

CPC que se repele” (REsp nº 614.042-0-PR, 1ª Turma, v.u., Rel.Min. JOSÉ 

DELGADO, j. em 22.2.2005). Segundo o artigo 373, incisos I e II, do Código 

de Processo Civil,cabe às partes a comprovação de suas alegações, 

impondo ao demandante a prova dos fatos constitutivos de seu direito e 

ao demandado a prova dos fatos modificativos, impeditivos ou extintivos 

do direito a fundar o exercício da pretensão. Neste diapasão, 

imprescindível a comprovação da relação negocial, consubstanciada na 

prestação de serviço, causa subjacente à emissão das fatura, sendo o 

protesto pressuposto do inadimplemento. Contudo o contrato restou 

cancelado por inadimplência no valor exato da negativação existente no 

extrato do SPC encartado pelo próprio autor, que comprovam a 

legitimidade da cobrança e o lançamento do nome da parte autora nos 

órgãos restritivos ao crédito. Referidos documentos se traduzem em 

provas a socorrer as alegações trazidas pela requerida, apresentando 

todos os dados pertinentes, além do que o autor não trouxe qualquer 

contraprova hábil a contradizer as alegações trazidas na peça de defesa. 

Ora, a parte autora deveria, quando da impugnação trazer aos autos 

comprovação do que ali alegou fato que inexistiu, destaco que o autor 

afirma não possuir qualquer serviço contratado junto à reclamada, no 

entanto sequer apresentou provas que pudessem vir a atestar suas 

alegações. Vale referir que apenas a parte demandada deu cumprimento à 

regra contida em referido dispositivo legal, porquanto ao rebater os 

argumentos expendidos na inicial trouxe aos autos a comprovação 

documental suficiente ao afastamento da procedência do pedido em seu 

desfavor. De outro tanto, a parte demandante não se desincumbiu de 

referido ônus, porquanto o só fato de fazer alegações não garante, por si 

só à certeza do que sustenta, sendo necessário para tanto que seja 

carreado aos autos prova do que sustenta. Nesse sentido, merece 

destaque o entendimento do Tribunal, vejamos:" (...)APELAÇÃO- AÇÃO 

DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO PORDANOS MORAIS JULGADA 

PARCIALMENTE PROCEDENTE- documentação e elementos dos autos que 

faziam ver a existência de débito de responsabilidade do apelado – 

negativação legítima - hipótese de decreto de improcedência da ação - 

recurso prov ido,  na par te  conhec ida. ( . . . ) " (Apelação n º 

1108310-21.2016.8.26.0100,Voto nº 17818, Comarca de São Paulo, 

RelatorCastro Figliolia, j. 19.06.2017)."TJ-SP 1015849-23.2017.8.26.0576 

Data da Publicação: 16.03.2018 - Ementa: AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DEBITOS CC INDENIZAÇÃO PORDANOS MORAIS 

APLICAÇÃO DO CDC TELAS DO SISTEMA ELETRÔNICO COM 

ASINFORMAÇÕES DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSUMIDOR 

DÉBITO EXIGÍVELNEGATIVAÇÃO DEVIDA DO NOME DO AUTOR EM 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO HONORÁRIOS MAJORADOS 

SENTENÇA MANTIDA. Recurso desprovido". De se notar que, na 

oportunidade de apresentação de réplica, o autor não presta nenhuma 

esclarecimento acerca do apontamento das faturas inadimplidas, sendo 

certo, O fato de a requerida não ter realizado a prévia notificação acerca 

da inserção do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito não 

encerra qualquer ilícito. Isso porque o dever de prévia comunicação da 

negativação a ser realizada é dos órgãos de proteção ao crédito e não do 

credor, consoante já pacificado entendimento sumulado pelo Superior 

Tribunalde Justiça,in verbis: Súmula 359:“Cabe ao órgão mantenedor do 

cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de 

proceder à inscrição.” Ademais, o autor no corpo de sua exordial 

fundamenta quanto à indenização pelo dano moral sofrido, entretanto, não 

havendo qualquer ilícito praticado na conduta de inserção do nome do 

autor no rol de inadimplentes, não há que se falar emindenização por 

danos morais. Não merece acolhimento, portanto o pleito de indenização 

por danos morais, eis que não houve abalo, uma vez que existe contrato 

entre as partes com débito pendente de quitação. No que tange à litigância 
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de má-fé, entendo que não deve ser deferida, uma vez que se trata, no 

caso, do livre exercício do direito constitucional de ação. O oferecimento 

de pedido contraposto por pessoa jurídica em sede de Juizados Especiais, 

salvo as exceções expressamente previstas em lei, subverte o 

microssistema instituído pela Lei n. 9.099/95, porquanto permite, por vias 

transversas, que a pessoa jurídica se valha dessa justiça diferenciada 

para demandar em causa própria, o que afronta não só o art. 8º da Lei de 

Regência como o sistema em sua inteireza. Nesse caso, acolher o pedido 

contraposto seria admitir que a reclamada figure no polo ativo da lide em 

descompasso com o microssistema estabelecido nessa Lei. DISPOSITIVO 

Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais feitos por 

SHEILIANE DIAS DE OLIVEIRA em desfavor de VIVO S/A. Ademais, OPINO 

pelo indeferimento do pedido contraposto. Fundamento minha convicção 

no art. 8º, da Lei n. 9.099/95, que trata da capacidade processual para 

litigar nos juizados especiais. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 

9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA À consideração do Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Poxoréu, para homologação do presente 

projeto de acordo com o artigo 40, da lei 9.099/95. ADRIELE ROSANGELA 

LEMES Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da 

minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo 

com baixas. DARWIN DE SOUZA PONTES JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000282-69.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

A. DE SOUZA DIAS & DIAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

CRISTIANE BARBOSA DE OLIVEIRA DIAS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LETICIA OLIVEIRA XAVIER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

1000282-69.2018.8.11.0014. EXEQUENTE: A. DE SOUZA DIAS & DIAS 

LTDA - ME, CRISTIANE BARBOSA DE OLIVEIRA DIAS EXECUTADO: 

LETICIA OLIVEIRA XAVIER PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. OPINA-SE pela HOMOLOGAÇÃO da extinção do processo pelo 

total cumprimento da obrigação, conforme petição no ID27250777, pela 

qual a requererente/exequente informa o cumprimento da obrigação e 

solicita a extinção do processo nos termos do artigo 924, inciso II do 

Código de Processo Civil. OPINA-SE assim por JULGAR extinta o presente 

cumprimento de sentença, com resolução do mérito, com fundamento no 

art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas 

nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA À consideração do Excelentíssimo juiz 

de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Poxoréu, para 

homologação do presente projeto de acordo com o artigo 40, da lei 

9.099/95. ADRIELE ROSANGELA LEMES Juíza Leiga VISTOS, Homologo 

por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. DARWIN DE SOUZA 

PONTES JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000838-37.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

CANDIDO KUBSTHECK DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO VITOR SENA NOGUEIRA LUNA OAB - MT21762/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

1000838-37.2019.8.11.0014. REQUERENTE: CANDIDO KUBSTHECK DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de reclamação cível alegando a parte reclamante que 

teve seus dados indevidamente incluídos nas listas dos órgãos de 

proteção ao crédito no dia 10/02/2017 por débito no importe de R$ 

194,35(cento e noventa e quatro reais e trinta e cinco centavos). Ao final 

o requerente pugnou pela declaração de inexistência do débito, bem como 

pela condenação da Requerida a reparação por danos morais. É a suma 

do essencial. 1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as 

condições para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que 

não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à 

norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato 

sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado 

pelo Enunciado 162 do Fonaje. 2. A reclamada arguiu, em preliminar, a 

ilegitimidade ativa, inépcia da inicial e ausência de prova mínima. In casu, 

rejeito as preliminares, uma vez que, o requerente juntou os documentos 

na impugnação, fazendo jus aos princípios que norteiam os juizados 

especiais: Efetividade, Oralidade, Simplicidade e informalidade, Economia 

processual e celeridade. Tal alegação não deve prosperar, uma vez que o 

documento anexado à inicial basta para demonstrar o apontamento dito 

indevido, não havendo que se falar em ausência de provas. 3. No mérito a 

pretensão merece Juízo de improcedência. Não há dúvida acerca da 

existência da restrição do nome da requerente junto ao órgão de proteção 

ao crédito, porquanto tal situação vem assentada pelo extrato de 

negativação juntado na exordial, indicando a existência de débitos da 

requerente em favor da requerida. Verifico dos autos que a 

documentação apresentada pela requerente se limitou a referido extrato 

de restrição, além de fotocópias do documento pessoal de RG e 

procuração “ Ad Judicia”. Já de outro tanto, a parte requerida trouxe o 

contrato – Termos de Adesão e Contratação de Serviços SMP e Contratos 

de Permanência por Beneficio, datados de 26/02/2015 com assinaturas 

idênticas à disposta no documento pessoal da autora e na procuração de 

outorga de poderes ao seu patrono. Desnecessária a dilação probatória, 

porquanto as alegações controvertidas encontram-se elucidadas pela 

prova documental, sendo desnecessária a prova oral ou pericial para 

esclarecimentos relevantes ao seu deslinde. O teor do disposto no 

parágrafo único do artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, sendo 

certo que “Em matéria de julgamento antecipado da lide, predomina a 

prudente discrição do Magistrado, no exame da necessidade ou não da 

realização de prova em audiência, ante as circunstâncias de cada caso 

concreto e a necessidade de não ofender o princípio do pleno 

contraditório” (STJ- 4ª Turma, RESP. 3047/ES, rel. Min. Athos Carneiro). No 

mais, pondere-se ser dispensável a manifestação expressa sobre todas 

as alegações das partes. O que importa é que os temas relevantes sejam 

apreciados, o que foi feito na espécie. Nesse sentido, o seguinte julgado 

do STJ:“O julgador não tem o dever de discorrer esgotadamente sobre os 

regramentos legais existentes e nem está obrigado a responder a todos 

os questionamentos das partes se já encontrou motivo suficiente para 

fundamentar a sua decisão. Ausência de omissão a viciar o julgamento de 

segundo grau. Violação ao art. 535, II,do CPC que se repele” (REsp nº 

614.042-0-PR, 1ª Turma, v.u., Rel.Min. JOSÉ DELGADO, j. em 22.2.2005). 

Segundo o artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil,cabe às 

partes a comprovação de suas alegações, impondo ao demandante a 

prova dos fatos constitutivos de seu direito e ao demandado a prova dos 

fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito a fundar o exercício 

da pretensão. Neste diapasão, imprescindível a comprovação da relação 

negocial, consubstanciada na prestação de serviço, causa subjacente à 

emissão das fatura, sendo o protesto pressuposto do inadimplemento. 

Contudo o contrato restou cancelado por inadimplência no valor exato da 

negativação existente no extrato do SPC encartado pelo próprio autor, que 

comprovam a legitimidade da cobrança e o lançamento do nome da parte 

autora nos órgãos restritivos ao crédito. Referidos documentos se 

traduzem em provas a socorrer as alegações trazidas pela requerida, 

apresentando todos os dados pertinentes, além do que o autor não trouxe 

qualquer contraprova hábil a contradizer as alegações trazidas na peça 
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de defesa. Ora, a parte autora deveria, quando da impugnação trazer aos 

autos comprovação do que ali alegou fato que inexistiu, destaco que o 

autor afirma não possuir qualquer serviço contratado junto à reclamada, 

no entanto sequer apresentou provas que pudessem vir a atestar suas 

alegações. Vale referir que apenas a parte demandada deu cumprimento à 

regra contida em referido dispositivo legal, porquanto ao rebater os 

argumentos expendidos na inicial trouxe aos autos a comprovação 

documental suficiente ao afastamento da procedência do pedido em seu 

desfavor. De outro tanto, a parte demandante não se desincumbiu de 

referido ônus, porquanto o só fato de fazer alegações não garante, por si 

só à certeza do que sustenta, sendo necessário para tanto que seja 

carreado aos autos prova do que sustenta. Nesse sentido, merece 

destaque o entendimento do Tribunal, vejamos:" (...)APELAÇÃO- AÇÃO 

DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO PORDANOS MORAIS JULGADA 

PARCIALMENTE PROCEDENTE- documentação e elementos dos autos que 

faziam ver a existência de débito de responsabilidade do apelado – 

negativação legítima - hipótese de decreto de improcedência da ação - 

recurso prov ido,  na par te  conhec ida. ( . . . ) " (Apelação n º 

1108310-21.2016.8.26.0100,Voto nº 17818, Comarca de São Paulo, 

RelatorCastro Figliolia, j. 19.06.2017)."TJ-SP 1015849-23.2017.8.26.0576 

Data da Publicação: 16.03.2018 - Ementa: AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DEBITOS CC INDENIZAÇÃO PORDANOS MORAIS 

APLICAÇÃO DO CDC TELAS DO SISTEMA ELETRÔNICO COM 

ASINFORMAÇÕES DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSUMIDOR 

DÉBITO EXIGÍVELNEGATIVAÇÃO DEVIDA DO NOME DO AUTOR EM 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO HONORÁRIOS MAJORADOS 

SENTENÇA MANTIDA. Recurso desprovido". De se notar que, na 

oportunidade de apresentação de réplica, o autor não presta nenhuma 

esclarecimento acerca do apontamento das faturas inadimplidas, sendo 

certo, O fato de a requerida não ter realizado a prévia notificação acerca 

da inserção do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito não 

encerra qualquer ilícito. Isso porque o dever de prévia comunicação da 

negativação a ser realizada é dos órgãos de proteção ao crédito e não do 

credor, consoante já pacificado entendimento sumulado pelo Superior 

Tribunalde Justiça,in verbis: Súmula 359:“Cabe ao órgão mantenedor do 

cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de 

proceder à inscrição.” Ademais, o autor no corpo de sua exordial 

fundamenta quanto à indenização pelo dano moral sofrido, entretanto, não 

havendo qualquer ilícito praticado na conduta de inserção do nome do 

autor no rol de inadimplentes, não há que se falar emindenização por 

danos morais. Não merece acolhimento, portanto o pleito de indenização 

por danos morais, eis que não houve abalo, uma vez que existe contrato 

entre as partes com débito pendente de quitação. No que tange à litigância 

de má-fé, entendo que não deve ser deferida, uma vez que se trata, no 

caso, do livre exercício do direito constitucional de ação. O oferecimento 

de pedido contraposto por pessoa jurídica em sede de Juizados Especiais, 

salvo as exceções expressamente previstas em lei, subverte o 

microssistema instituído pela Lei n. 9.099/95, porquanto permite, por vias 

transversas, que a pessoa jurídica se valha dessa justiça diferenciada 

para demandar em causa própria, o que afronta não só o art. 8º da Lei de 

Regência como o sistema em sua inteireza. Nesse caso, acolher o pedido 

contraposto seria admitir que a reclamada figure no polo ativo da lide em 

descompasso com o microssistema estabelecido nessa Lei. DISPOSITIVO 

Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais feitos por CANDIDO 

KUBSTHECK DA SILVA em desfavor de VIVO S/A. Ademais, OPINO pelo 

indeferimento do pedido contraposto. Fundamento minha convicção no art. 

8º, da Lei n. 9.099/95, que trata da capacidade processual para litigar nos 

juizados especiais. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 

9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA À consideração do Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Poxoréu, para homologação do presente 

projeto de acordo com o artigo 40, da lei 9.099/95. ADRIELE ROSANGELA 

LEMES Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da 

minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo 

com baixas. DARWIN DE SOUZA PONTES JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000831-45.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

MAX JESUS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ELISA SENA MIRANDA OAB - MT15017/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WANESSA CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA OAB - MS0016208A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

1000831-45.2019.8.11.0014. REQUERENTE: MAX JESUS DA SILVA 

REQUERIDO: L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Dispensado o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 

da Lei 9.099/95. Trata-se de reclamação cível alegando a parte reclamante 

que teve seus dados indevidamente incluídos nas listas dos órgãos de 

proteção ao crédito no dia 30/11/2014, por débito no importe de 

R$287,80(duzentos e oitenta e sete reais e oitenta centavos) o qual afirma 

não possuir, haja vista que jamais teria celebrado qualquer contrato para 

utilização de serviços da operadora reclamada a ponto de justificar a 

restrição em apreço. Pugnando ao final, pela declaração de inexistência 

do débito que originou a negativação referida, bem como pugnou ainda 

pela condenação da reclamada a reparação por danos morais. 1. Os 

autos estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 

para o legítimo exercício do direito de ação. 2. Acolho o pedido de 

retificação do endereço da requerida, ao gestor as devidas providencias. 

3. No mérito a pretensão merece Juízo de IMPROCEDÊNCIA. Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

razão não assiste à parte autora. Com efeito, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Novo Código de Processo 

Civil que estabelece que compita ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo 

Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda 

matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da 

controvérsia é que a parte autora sustenta que a negativação é indevida, 

uma vez que afirma categoricamente, como ponto central da demanda que 

nunca ajustou contrato com a parte reclamada, pugnando pela 

desconstituição do débito e danos morais. A parte reclamada por sua vez 

demonstrou suficientemente a legitimidade da cobrança, trazendo aos 

autos o comprovante de que os livros comprados pelo autor foram 

entregues. E a parte requerida trouxe ainda o áudio de atendimento 

telefônico do autor que confirmou sua identidade com todos os seus 

dados pessoais que acaba por comprovar a compra dos livros. Essas 

premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou 

incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a 

inscrição restritiva. No entanto, a parte ré, em contestação logrou 

demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova 

que indicam a validade do negócio jurídico e que, por sua vez, não foram 

suficientemente comprovados na petição inicial, eis que a inversão do 

ônus da prova é invertida na relação de consumo conquanto a parte 

consumidora apresente provas mínimas para a convicção do juízo. 

Impossível, portanto, pelas razões expostas a inversão do ônus 

probatório. In casu, a parte autora deveria ter trazido junto de sua peça 

inicial ou impugnativa, o devido e necessário comprovante de pagamento 

do débito ora cobrado pela parte reclamada, de forma a demonstrar 

cabalmente seu direito lesado, o que não ocorreu. No que tange à 

ausência de contrato assinado pela autora, ressalto que é notório a 

possibilidade da contratação de serviços via SMS, internet ou ligação 

telefônica. Conforme o entendimento jurisprudencial contratação via call 

center, gera contrato verbal entre as partes, sendo assim a requerida 

comprovou que o débito é devido, vejamos a jurisprudência: TJ-RS - 

Apelação Cível AC 70065240905 RS (TJ-RS) Data de publicação: 

03/08/2015 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 
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ESPECIFICADO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. 

CONSUMIDOR. TELEFONIA. SOLICITAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

COMPROVADA. PRETENSÃO RESISTIDA. CONTRATAÇÃO VIA CALL 

CENTER. INEXISTÊNCIA DO CONTRATO ESCRITO. TELAS DO SISTEMA 

QUE EVIDENCIAM AS LIGAÇÕES EFETUADAS. Comprovada a solicitação 

dos documentos na via extrajudicial, sem atendimento por parte da 

concessionária, restando configurada a pretensão resistida. 

Impossibilidade de exibição do contrato de telefonia escrito e assinado 

pela consumidora, pois verossímil a alegação de que a contratação tenha 

ocorrido por meio do call Center. Em vista disso, suficiente a exibição do 

contrato padrão. As telas do sistema trazem, de forma discriminada, as 

ligações efetuadas a partir do terminal, possibilitando a contestação 

destas, se for o caso. Por tal razão, no caso concreto, substituem a 

exibição das faturas. A prova de que o débito foi contraído pela 

consumidora, bem como o histórico atualizado do débito, devem ser 

requeridos em ação própria, na medida em que não se constituem em 

documentos passíveis de exibição. Sucumbência mantida nos termos da 

sentença, na medida em que não houve alteração do julgado. APELO 

DESPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70065240905, Décima 

Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz 

Pozza, Julgado em 30/07/2015). Presentes indícios substanciais de que o 

débito que ensejou a negativação é devido, presume-se verdadeira a 

versão posta na contestação e, havendo débitos, a inclusão da devedora 

nos cadastros restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. 

Dessa forma não há que se falar em inexistência de débito, bem assim de 

configuração de danos morais. Não resta dúvida, portanto, de que a parte 

reclamante não quitou seu débito com a requerida. Assim, tenho que a 

hipótese é de improcedência do pedido. O fato de a requerida não ter 

realizado a prévia notificação acerca da inserção do nome do autor nos 

órgãos de proteção ao crédito não encerra qualquer ilícito. Isso porque o 

dever de prévia comunicação da negativação a ser realizada é dos 

órgãos de proteção ao crédito e não do credor, consoante já pacificado 

entendimento sumulado pelo Superior Tribunalde Justiça,in verbis: Súmula 

359:“Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a 

notificação do devedor antes de proceder à inscrição.” Ademais, o autor 

no corpo de sua exordial fundamenta quanto à indenização pelo dano 

moral sofrido, entretanto, não havendo qualquer ilícito praticado na 

conduta de inserção do nome do autor no rol de inadimplentes, não há que 

se falar em indenização por danos morais. No que tange à litigância de 

má-fé, entendo que não deve ser deferida, uma vez que se trata, no caso, 

do livre exercício do direito constitucional de ação. O oferecimento de 

pedido contraposto por pessoa jurídica em sede de Juizados Especiais, 

salvo as exceções expressamente previstas em lei, subverte o 

microssistema instituído pela Lei n. 9.099/95, porquanto permite, por vias 

transversas, que a pessoa jurídica se valha dessa justiça diferenciada 

para demandar em causa própria, o que afronta não só o art. 8º da Lei de 

Regência como o sistema em sua inteireza. Nesse caso, acolher o pedido 

contraposto seria admitir que a reclamada figure no polo ativo da lide em 

descompasso com o microssistema estabelecido nessa Lei. DISPOSITIVO 

Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do NCPC, OPINO pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por MAX JESUS DA SILVA em 

desfavor da L. A. M. FOLINI COBRANCAS – ME. Ademais, OPINO pelo 

indeferimento do pedido contraposto. Fundamento minha convicção no art. 

8º, da Lei n. 9.099/95, que trata da capacidade processual para litigar nos 

juizados especiais. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 

9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA À consideração do Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Poxoréu, para homologação do presente 

projeto de acordo com o artigo 40, da lei 9.099/95. ADRIELE ROSANGELA 

LEMES Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da 

minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo 

com baixas. DARWIN DE SOUZA PONTES JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000921-53.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO BARBOSA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIMARA XAVIER ALVES OAB - MT0019928A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLX ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. (REQUERIDO)

MOTO CAMPO PRIMAVERA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILMEIRE SANTOS MONTEIRO OAB - MT15701-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

1000921-53.2019.8.11.0014. REQUERENTE: AGNALDO BARBOSA VIEIRA 

REQUERIDO: MOTO CAMPO PRIMAVERA LTDA, OLX ATIVIDADES DE 

INTERNET LTDA. PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se 

de demanda em que a causa de pedir funda-se AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS é a 

entrega do produto supostamente comprado ou a devolução do valor que 

foi pago na importância de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

pela Reclamada. Conforme se colhe do Sistema PJE, verifica-se que a 

parte reclamante ajuizou outra reclamação sobre os mesmo fatos 

declinados nestes autos. Frisa-se que a ação anterior ajuizada contra a 

reclamada já fora objeto de discussão perante este mesmo juizado, 

Processo n.º 1000259-89.2019.8.11.0014, já com sentença pela 

Improcedência, e transitada em julgada, caracterizando assim coisa 

julgada. Destaco que no caso em concreto restaram configurados os três 

elementos essenciais e fundamentais que caracterizam o instituto da 

litispendência sendo: mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo 

pedido. Desta feita, a repetição de ação é evidente e isso se ressai com 

clareza da própria narrativa da parte reclamante, bem como da leitura da 

peça inicial da primeira ação em comparação com a ora em apreço. Insta 

ressaltar ainda que a coisa julgada é matéria de ordem pública, devendo 

ser examinada de ofício pelo juiz, consoante dispõe o art. 337, § 4º, do 

CPC. Ademais, a norma constitucional garante, em seu art. 5º, inciso II, 

como direito fundamental, que “ninguém será obrigado a fazer ou deixar 

de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”. Vê-se, então, que, as 

partes, a causa de pedir e os pedidos coincidem sobre os mesmos fatos, 

por assim as ações são idênticas, no tocante aos pedidos, a causa de 

pedir e partes de uma sentença já transitada em julgado. Assim, é o 

bastante para caracterizar o instituto da coisa julgada de acordo com o 

art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil, deve-se extinguir o 

processo, sem resolução de mérito: “V – reconhecer a existência de 

perempção, de litispendência ou de coisa julgada;” Neste sentido, verbis: 

“RECURSO CONTRA SENTENÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL 

INATIVO. REALINHAMENTO DE VENCIMENTOS. LEI 12.201/2004. 

LITISPENDÊNCIA CARACTERIZADA. ART. 301, §§ 1º, 2º E 3º, DO CPC. 

EXTINÇÃO DA AÇÃO. 1) No caso em tela, os documentos juntados pelo 

Estado comprovam a existência de ação anteriormente ajuizada pelo 

autor/recorrente, que tem como objeto, assim como a presente, o pedido 

de realinhamento dos vencimentos, com fundamento na Lei nº 12.201/04. 

Identidade de partes, pedido e causa de pedir. Art. 301, § 3° do CPC. 2) 

Litispendência reconhecida. Extinção do feito que se impõe, por se tratar 

de matéria de ordem pública. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO. 

UNÂNIME.” (TJRS - Recurso Cível Nº 71003893518, Turma Recursal da 

Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Heleno Tregnago Saraiva, 

Julgado em 18/10/2012) (destaquei) Diante desse quadro fático o 

reclamante de protocolar ação idêntica que já transitou em julgado, para 

assim conseguir objetivo ilegal. A conduta do reclamante encontra-se 

eivada de má-fé. A parte reclamante procurou o Poder Judiciário e 

apresentou versão idêntica a outro processo utilizando os mesmos 

documentos. De efeito, a apresentação de duas ações idênticas é fato 

extremamente grave, uma vez que “os consumidores do instrumento 

estatal de solução de controvérsias devem conscientizar-se de que 

mesmo a guerra é pautada de limites. O processo é palco para a defesa 

de interesses, não para a obtenção de vantagens indevidas ou ilegais. 

Lealdade e boa-fé representam parâmetros éticos do contraditório e da 

ampla defesa” (Código de Processo Civil Interpretado – Antonio Carlos 

Marcato, p. 84/85). A quebra do dever processual pelo reclamante usar de 

um processo com a finalidade de conseguir objetivo ilegal constitui 

litigância de má-fé. A presente reclamação espelha tudo aquilo que não é 

admissível em juízo, ou seja, a apresentação de versão falsa e tentativa 

de manipulação do sistema de Justiça, com o fim de obter indenização 

indevida. DISPOSITIVO Posto isso e por tudo mais que dos autos consta, 

OPINO pela EXTINÇÃO da presente reclamação, sem resolução de mérito, 

com fundamento no artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil. Na 
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forma da fundamentação supra, OPINO pela condenação do reclamante, 

como litigante de má fé (art. 80, III, do CPC), ao pagamento de multa no 

importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor atualizado da 

causa. Também CONDENO ao pagamento das custas processuais, 

conforme o item 5.9.1 da CNGC (item 5.9.1, inciso III, da Seção 9), bem 

como ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em no valor 

de R$1.000,00(hum mil reais), nos termos do artigo 55 da lei 9099/95. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e 

nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. 

SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA À consideração do 

Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Poxoréu, para homologação do presente projeto de acordo com o artigo 

40, da lei 9.099/95. ADRIELE ROSANGELA LEMES Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. DARWIN DE 

SOUZA PONTES JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000888-63.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ADELZA DE SOUZA FARIAS DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ELISA SENA MIRANDA OAB - MT15017/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE AMARO MOURA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATA CRISTINA DOS SANTOS OAB - SP367002 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

1000888-63.2019.8.11.0014. REQUERENTE: ADELZA DE SOUZA FARIAS 

DOS REIS REQUERIDO: ANDRE AMARO MOURA - ME PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Dispensado o relatório, em atenção ao que dispõe 

o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de reclamação cível alegando a parte 

reclamante que teve seus dados indevidamente incluídos nas listas dos 

órgãos de proteção ao crédito no dia 30/05/2018, por débito no importe de 

R$ 224,00(duzentos e vinte e quatro reais) o qual afirma não possuir, haja 

vista que jamais teria celebrado qualquer contrato para utilização de 

serviços da operadora reclamada a ponto de justificar a restrição em 

apreço. Pugnando ao final, pela declaração de inexistência do débito que 

originou a negativação referida, bem como pugnou ainda pela condenação 

da reclamada a reparação por danos morais. 1. Os autos estão maduros 

para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 

9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a consertar. 

Homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da 

ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, 

todos os pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e 

regular do processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do 

direito de ação. 2. In casu, é oportuno esclarecer que a relação travada 

entre as partes é de natureza consumerista, nos termos do artigo 17º do 

CDC, razão pela qual devem ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor, inclusive com relação ao ônus da 

prova, cuja inversão OPINO por se deferir nesta oportunidade, nos termos 

do artigo 6º, VIII, principalmente considerando que a Ré teria maior 

facilidade de comprovar a legitimidade da negativação. 3. No mérito a 

pretensão merece Juízo de IMPROCEDÊNCIA. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste 

à parte autora. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Novo Código de Processo Civil que estabelece 

que compita ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora sustenta que a negativação é indevida, uma vez que 

afirma categoricamente, como ponto central da demanda que nunca 

ajustou contrato com a parte reclamada, pugnando pela desconstituição 

do débito e danos morais. A parte reclamada por sua vez demonstrou 

suficientemente a legitimidade da cobrança, trazendo aos autos o 

comprovante de que os produtos foram comprados pela autora e foram 

entregues, conforme pedido 13528. E a parte requerida trouxe ainda o 

áudio de atendimento telefônico da autora que confirmou sua identidade 

com todos os seus dados pessoais que acaba por comprovar a compra 

dos produtos. Essas premissas forçam reconhecer que a existência de 

negócio jurídico restou incontroversa, como também a legitimidade da 

cobrança que ocasionou a inscrição restritiva. No entanto, a parte ré, em 

contestação logrou demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de 

elementos de prova que indicam a validade do negócio jurídico e que, por 

sua vez, não foram suficientemente comprovados na petição inicial, eis 

que a inversão do ônus da prova é invertida na relação de consumo 

conquanto a parte consumidora apresente provas mínimas para a 

convicção do juízo. Impossível, portanto, pelas razões expostas a 

inversão do ônus probatório. In casu, a parte autora deveria ter trazido 

junto de sua peça inicial ou impugnativa, o devido e necessário 

comprovante de pagamento do débito ora cobrado pela parte reclamada, 

de forma a demonstrar cabalmente seu direito lesado, o que não ocorreu. 

No que tange à ausência de contrato assinado pela autora, ressalto que é 

notório a possibilidade da contratação de serviços via SMS, internet ou 

ligação telefônica. Conforme o entendimento jurisprudencial contratação 

via call center, gera contrato verbal entre as partes, sendo assim a 

requerida comprovou que o débito é devido, vejamos a jurisprudência: 

TJ-RS - Apelação Cível AC 70065240905 RS (TJ-RS) Data de publicação: 

03/08/2015 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. 

CONSUMIDOR. TELEFONIA. SOLICITAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

COMPROVADA. PRETENSÃO RESISTIDA. CONTRATAÇÃO VIA CALL 

CENTER. INEXISTÊNCIA DO CONTRATO ESCRITO. TELAS DO SISTEMA 

QUE EVIDENCIAM AS LIGAÇÕES EFETUADAS. Comprovada a solicitação 

dos documentos na via extrajudicial, sem atendimento por parte da 

concessionária, restando configurada a pretensão resistida. 

Impossibilidade de exibição do contrato de telefonia escrito e assinado 

pela consumidora, pois verossímil a alegação de que a contratação tenha 

ocorrido por meio do call Center. Em vista disso, suficiente a exibição do 

contrato padrão. As telas do sistema trazem, de forma discriminada, as 

ligações efetuadas a partir do terminal, possibilitando a contestação 

destas, se for o caso. Por tal razão, no caso concreto, substituem a 

exibição das faturas. A prova de que o débito foi contraído pela 

consumidora, bem como o histórico atualizado do débito, devem ser 

requeridos em ação própria, na medida em que não se constituem em 

documentos passíveis de exibição. Sucumbência mantida nos termos da 

sentença, na medida em que não houve alteração do julgado. APELO 

DESPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70065240905, Décima 

Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz 

Pozza, Julgado em 30/07/2015). Presentes indícios substanciais de que o 

débito que ensejou a negativação é devido, presume-se verdadeira a 

versão posta na contestação e, havendo débitos, a inclusão da devedora 

nos cadastros restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. 

Dessa forma não há que se falar em inexistência de débito, bem assim de 

configuração de danos morais. Não resta dúvida, portanto, de que a parte 

reclamante não quitou seu débito com a requerida. Assim, tenho que a 

hipótese é de improcedência do pedido. O fato de a requerida não ter 

realizado a prévia notificação acerca da inserção do nome do autor nos 

órgãos de proteção ao crédito não encerra qualquer ilícito. Isso porque o 

dever de prévia comunicação da negativação a ser realizada é dos 

órgãos de proteção ao crédito e não do credor, consoante já pacificado 

entendimento sumulado pelo Superior Tribunalde Justiça,in verbis: Súmula 

359:“Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a 

notificação do devedor antes de proceder à inscrição.” Ademais, o autor 

no corpo de sua exordial fundamenta quanto à indenização pelo dano 

moral sofrido, entretanto, não havendo qualquer ilícito praticado na 

conduta de inserção do nome do autor no rol de inadimplentes, não há que 

se falar em indenização por danos morais. No que tange à litigância de 

má-fé, entendo que não deve ser deferida, uma vez que se trata, no caso, 

do livre exercício do direito constitucional de ação. DISPOSITIVO Posto 

isso, com fulcro no art. 487, I, do NCPC, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados por ADELZA DE SOUZA FARIAS DOS REIS em 

desfavor da ANDRE AMARO MOURA – ME. Sem custas processuais e 

sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 

55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. SUBMETO o presente 
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PROJETO DE SENTENÇA À consideração do Excelentíssimo juiz de Direito 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Poxoréu, para homologação do 

presente projeto de acordo com o artigo 40, da lei 9.099/95. ADRIELE 

ROSANGELA LEMES Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. DARWIN DE SOUZA PONTES JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000830-60.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO NUNES CIRILO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ELISA SENA MIRANDA OAB - MT15017/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

1000830-60.2019.8.11.0014. REQUERENTE: RODRIGO NUNES CIRILO 

REQUERIDO: VIVO S.A. PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Dispensado 

o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se 

de reclamação cível alegando a parte reclamante que teve seus dados 

indevidamente incluídos nas listas dos órgãos de proteção ao crédito no 

dia 21/03/2016, por débito no importe de R$116,92(cento e dezesseis 

reais e noventa e dois centavos) o qual afirma não possuir, haja vista que 

jamais teria celebrado qualquer contrato para utilização de serviços da 

operadora reclamada a ponto de justificar a restrição em apreço. 

Pugnando ao final, pela declaração de inexistência do débito que originou 

a negativação referida, bem como pugnou ainda pela condenação da 

reclamada a reparação por danos morais. 1. Os autos estão maduros para 

a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, 

não havendo vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os 

princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de 

seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os 

pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e regular do 

processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do direito de 

ação. 2. Rejeito o pedido da Requerida de juntada original do comprovante 

de negativação, uma vez que trata-se de excesso de burocracia 

incompatível com o rito do juizado especial. Ademais, o documento juntado 

é hábil a comprovar a negativação pelas Requeridas. In casu, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, nos termos do artigo 17º do CDC, razão pela qual devem 

ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor, inclusive com relação ao ônus da prova, cuja inversão OPINO 

por se deferir nesta oportunidade, nos termos do artigo 6º, VIII, 

principalmente considerando que a Ré teria maior facilidade de comprovar 

a legitimidade da negativação. 3. Superada as preliminares e por não 

vislumbrar ser necessária à produção de provas outras que não as já 

colacionadas nos autos, motivo pelo qual passo a decidir o processo com 

arrimo no art. 355, I do CPC/2015. Além do mais, a questão é de direito, e, 

quanto aos fatos, já estão demonstrados nos autos pela documentação 

juntada. 4. No mérito a pretensão merece Juízo de IMPROCEDÊNCIA. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão não assiste à parte autora. Com efeito, a solução do litígio 

não demanda muito esforço, mormente pela regra do Novo Código de 

Processo Civil que estabelece que compita ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. Com efeito, o que se tem de 

relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta 

que a negativação é indevida, uma vez que afirma categoricamente, como 

ponto central da demanda que nunca ajustou contrato de telefonia móvel 

com a parte reclamada, pugnando pela desconstituição do débito e danos 

morais. A parte reclamada por sua vez demonstrou suficientemente a 

legitimidade da cobrança, trazendo aos autos telas sistêmicas onde 

ilustram a contratação e utilização pelo autor conforme histórico de 

pagamento realizado pela parte autora por vários meses subsequentes 

pelo terminal móvel de número 66 99635-9940, afastando quaisquer 

indícios de fraude na contratação, contudo o mesmo restou cancelado por 

inadimplência, no valor exato da negativação existente no extrato do SPC 

encartado pela própria autora, que comprovam a legitimidade da cobrança 

e o lançamento do nome da parte autora nos órgãos restritivos ao crédito. 

E a parte requerida trouxe ainda o áudio de atendimento telefônico do 

autor que confirmou sua identidade com todos os seus dados pessoais 

que acaba por comprovar a contratação do serviço de telefonia de um 

novo plano. Essas premissas forçam reconhecer que a existência de 

negócio jurídico restou incontroversa, como também a legitimidade da 

cobrança que ocasionou a inscrição restritiva. No entanto, a parte ré, em 

contestação logrou demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de 

elementos de prova que indicam a validade do negócio jurídico e que, por 

sua vez, não foram suficientemente comprovados na petição inicial, eis 

que a inversão do ônus da prova é invertida na relação de consumo 

conquanto a parte consumidora apresente provas mínimas para a 

convicção do juízo. Impossível, portanto, pelas razões expostas a 

inversão do ônus probatório. In casu, a parte autora deveria ter trazido 

junto de sua peça inicial ou impugnativa, o devido e necessário 

comprovante de pagamento do débito ora cobrado pela parte reclamada, 

de forma a demonstrar cabalmente seu direito lesado, o que não ocorreu. 

No que tange à ausência de contrato assinado pela autora, ressalto que é 

notório a possibilidade da contratação de serviços telefônicos via SMS, 

internet ou ligação telefônica. Conforme o entendimento jurisprudencial 

contratação via call center, gera contrato verbal entre as partes, sendo 

assim a requerida comprovou que o débito é devido, vejamos a 

jurisprudência: TJ-RS - Apelação Cível AC 70065240905 RS (TJ-RS) Data 

de publicação: 03/08/2015 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO 

NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. 

CONSUMIDOR. TELEFONIA. SOLICITAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

COMPROVADA. PRETENSÃO RESISTIDA. CONTRATAÇÃO VIA CALL 

CENTER. INEXISTÊNCIA DO CONTRATO ESCRITO. TELAS DO SISTEMA 

QUE EVIDENCIAM AS LIGAÇÕES EFETUADAS. Comprovada a solicitação 

dos documentos na via extrajudicial, sem atendimento por parte da 

concessionária, restando configurada a pretensão resistida. 

Impossibilidade de exibição do contrato de telefonia escrito e assinado 

pela consumidora, pois verossímil a alegação de que a contratação tenha 

ocorrido por meio do call Center. Em vista disso, suficiente a exibição do 

contrato padrão. As telas do sistema trazem, de forma discriminada, as 

ligações efetuadas a partir do terminal, possibilitando a contestação 

destas, se for o caso. Por tal razão, no caso concreto, substituem a 

exibição das faturas. A prova de que o débito foi contraído pela 

consumidora, bem como o histórico atualizado do débito, devem ser 

requeridos em ação própria, na medida em que não se constituem em 

documentos passíveis de exibição. Sucumbência mantida nos termos da 

sentença, na medida em que não houve alteração do julgado. APELO 

DESPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70065240905, Décima 

Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz 

Pozza, Julgado em 30/07/2015). Presentes indícios substanciais de que o 

débito que ensejou a negativação é devido, presume-se verdadeira a 

versão posta na contestação e, havendo débitos, a inclusão da devedora 

nos cadastros restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. 

Dessa forma não há que se falar em inexistência de débito, bem assim de 

configuração de danos morais. Não resta dúvida, portanto, de que a parte 

reclamante não quitou seu débito com a requerida. Assim, tenho que a 

hipótese é de improcedência do pedido. Restou evidente que a parte 

demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando 

vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, do Código 

de Processo Civil/2015. Os fatos mencionados demonstram atitude de 

deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante como litigante 

de má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por 

meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os 

juizados especiais de processos, retardando o julgamento de causas 

legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional. No que 

tange à litigância de má-fé, entendo que não deve ser deferida, uma vez 

que se trata, no caso, do livre exercício do direito constitucional de ação. 

O oferecimento de pedido contraposto por pessoa jurídica em sede de 

Juizados Especiais, salvo as exceções expressamente previstas em lei, 

subverte o microssistema instituído pela Lei n. 9.099/95, porquanto 

permite, por vias transversas, que a pessoa jurídica se valha dessa 

justiça diferenciada para demandar em causa própria, o que afronta não 
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só o art. 8º da Lei de Regência como o sistema em sua inteireza. Nesse 

caso, acolher o pedido contraposto seria admitir que a reclamada figure no 

polo ativo da lide em descompasso com o microssistema estabelecido 

nessa Lei. DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do NCPC, 

OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por em RODRIGO 

NUNES CIRILO desfavor da VIVO S.A. Ademais, OPINO pelo indeferimento 

do pedido contraposto. Fundamento minha convicção no art. 8º, da Lei n. 

9.099/95, que trata da capacidade processual para litigar nos juizados 

especiais. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face 

às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada 

em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. 

Cumpra-se. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA À 

consideração do Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado Especial Cível da 

Comarca de Poxoréu, para homologação do presente projeto de acordo 

com o artigo 40, da lei 9.099/95. ADRIELE ROSANGELA LEMES Juíza Leiga 

VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se 

o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. DARWIN DE 

SOUZA PONTES JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000841-89.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE DA FONSECA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ELISA SENA MIRANDA OAB - MT15017/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

1000841-89.2019.8.11.0014. REQUERENTE: JAQUELINE DA FONSECA E 

SILVA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Dispensado o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 

da Lei 9.099/95. JAQUELINE DA FONSECA E SILVA ajuizou ação 

declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por 

danos morais em face de BANCO DO BRASIL S/A, ambos qualificados nos 

autos. Relata, em síntese, ter sido surpreendido com a informação de que 

seu nome havia sido inscrito nos órgãos de proteção ao crédito por débito 

com o requerido no valor de R$21.745,28(vinte e um mil e setecentos e 

quarenta e cinco reais e vinte oito centavos. Alega que tentou, sem 

sucesso, obter esclarecimentos quanto à origem da dívida. Sustenta, 

ainda, não ter sido notificado acerca da negativação e não lhe ter sido 

fornecido prazo para a regularização da inscrição, tendo sofrido abalo 

moral. Requer, assim, a total procedência da ação para declarar a 

inexigibilidade do débito, bem como a condenação do réu ao pagamento de 

danos morais. O réu foi devidamente citado e apresentou contestação. 

Preliminarmente, alega ausência de documentos indispensaveis, uma vez 

que o autor não comprovou nos autos prévia tentativa de solução pela via 

administrativa. Ainda em preliminar, impugna a concessão da justiça 

gratuita. Sustenta que o débito indicado pelo requerente foi contraído em 

decorrência de contratação junto ao FIES (Fundo de Financiamento 

Estudantil). Ressalta ainda, que a parte autora firmou sua assinatura em tal 

contratação, autorizando o banco réu a realizar débitos em conta dos 

valores referente as prestações. Defende a inexistência de danos morais 

a serem indenizados, pois inexiste conduta irregular na negativação do 

nome de devedor. Ademais, argumenta que cabe ao órgão mantenedor do 

cadastro de proteção ao crédito notificar o devedor antes da inscrição. 

Requer, assim, a total improcedência da ação. DECIDO. O feito comporta 

julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo 

Civil, pois não há necessidade da produção de outras provas. A 

pretensão de extinção do feito em razão da falta de documentos 

indispensáveis a propositura da ação não merece acolhida. Não é 

requisito para o exercício constitucional do direito de ação a tentativa de 

solução extrajudicial. A questão preliminar relativa à impugnação à justiça 

gratuita não merece ser acolhida. Ocorre que, com relação ao pedido de 

concessão do beneficio da justiça gratuita, não existe necessidade de ser 

analisado, haja vista, que o art. 54, da Lei n.º 9.099/1995, isenta os 

processos de custas no primeiro grau de jurisdição nos Juizados 

Especiais Cíveis. Ademais, a concessão dos benefícios da justiça gratuita 

deverá ser apreciada no exame de eventual recurso inominado. No mérito, 

a ação é improcedente. Trata-se de ação em que pretende o autor 

declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais em 

razão da inclusão de seu nome em cadastros de órgãos de proteção ao 

crédito, sob a alegação de que desconhece a origem da dívida. Como é 

sabido, em se tratando de prova de fato negativo, cumpria ao réu 

demonstrar que, de fato, foi a autora quem celebrou o contrato e ainda 

abriu conta na instituição do requerido em 06/02/2014. E, no caso dos 

autos, o requerido apresentou comprovação de que a autora não apenas 

contratou como também utilizou o crédito disponibilizado, permanecendo 

inadimplente, conforme demonstram os documentos juntados na 

contestação. Com efeito, ficou devidamente comprovado pelos 

documentos apresentados com a contestação que o autor celebrou 

contrato com FIES, gerido pelo Banco do Brasil S/A. Também restou 

devidamente comprovada sua inadimplência, o que legitima o apontamento 

do nome da autora realizado no rol de inadimplentes dos órgãos de 

proteção ao crédito. Importante ressaltar que é desnecessária a 

realização de perícia grafotécnica, uma vez que a semelhança nas 

assinaturas apresentadas nos documentos carreados, dispensa aludido 

recurso. É evidente, portanto, que não há que se falar em reparação a 

título de danos morais, uma vez que o requerido exerceu regularmente o 

seu direito ao efetuar apontamento de débitos vencidos e não pagos. 

Nesse sentido: “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE 

DÉBITOC.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Alegada inclusão 

indevida nos cadastros de proteção ao crédito Sentença de 

improcedência Recurso do autor Demonstrada a existência do contrato 

que originou a dívida inscrita, assim como a cessão de crédito A eventual 

ausência de notificação acerca da cessão de crédito (art. 290, CC) não 

tem o condão de invalidar o negócio jurídico, tendo por finalidade apenas 

comunicar o devedor sobre a pessoa a quem deve efetuar o pagamento 

Precedentes do TJSP e do STJ No caso, o apelante tomou ciência da 

cessão de crédito,que constou expressamente da notificação que lhe foi 

encaminhada pela SERASA Comprovação da legitimidade do débito em 

discussão, que não fora impugnado, sendo regular a inscrição nos 

cadastros de inadimplentes e indevida a indenização por danos morais 

RATIFICAÇÃO DOJULGADO Artigo 252, do Regimento Interno do TJSP 

Aplicabilidade Sentença mantida RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação, 

TJSP. nº 1073362-53.2016.8.26.0100. Comarca de São Paulo. 38ª Câmara 

de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo Rel. Spencer 

Almeida Ferreira. j. 31/07/2017). No mais, quanto ao não recebimento de 

notificação prévia quanto à inscrição de seu nome em cadastro de 

proteção ao crédito, iterativa jurisprudência vem considerando que tal 

notificação prévia não compete ao credor, mas ao órgão mantenedor do 

cadastro. Além disso, as instituições financeiras disponibilizam tais 

informações aos seus clientes, sendo certo que a exclusão do cadastro 

depende do adimplemento do débito e, inexistindo comprovação de que o 

autor tenha procedido à quitação da dívida, é evidente que descabida a 

exclusão de seu nome de referidos cadastros. Nesse sentido a 

jurisprudência: "INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Inscrição no 

cadastro de emitente de 12 (doze) cheques sem fundo - Alegação de 

ausência de notificação prévia - Verificação quanto à necessidade de 

notificação prévia à inscrição que caberia, se o caso, ao órgão 

mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito - Súmula 359 do STJ - 

Precedentes do TJSP - Banco que coloca à disposição do correntista o 

acesso a movimentações financeiras - Extratos bancários que possibilitam 

a ciência da inclusão - Danos morais não configurados - Exclusão do 

cadastro que se dá apenas com o resgate dos títulos ou mediante 

comprovação do pagamento - Sentença de improcedência mantida - 

Recurso improvido" (TJSP,Apelação nº 1005756-13.2016.8.26.0066, 

Comarca de Barretos, 14ª Câmara de Direito Privado,rel. Des. Lígia Araújo 

Bisogni, j. 12/05/2017). DISPOSITIVO Diante do exposto, opina-se por 

JULGAR IMPROCEDENTE os pedidos feitos do autor, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais 

e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 

e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. SUBMETO o presente 

PROJETO DE SENTENÇA À consideração do Excelentíssimo juiz de Direito 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Poxoréu, para homologação do 

presente projeto de acordo com o artigo 40, da lei 9.099/95. ADRIELE 

ROSANGELA LEMES Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. DARWIN DE SOUZA PONTES JUIZ DE DIREITO
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000725-83.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

1000725-83.2019.8.11.0014. REQUERENTE: JOSE DA SILVA REQUERIDO: 

VIVO S.A. PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Dispensado o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Observa-se no 

presente caso que não existe mais razão para existência da presente 

demanda, visto que o próprio autor manifestou o desinteresse no 

prosseguimento do feito (id.27490290). Ante o exposto, homologa-se o 

pedido de desistência formulado pelo (a) requerente e, por consequência, 

JULGA-SE EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, nos termos 

do artigo 485, VIII, do CPC. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 

9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA À consideração do Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Poxoréu, para homologação do presente 

projeto de acordo com o artigo 40, da lei 9.099/95. ADRIELE ROSANGELA 

LEMES Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da 

minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo 

com baixas. DARWIN DE SOUZA PONTES JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000887-78.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

IDEVANILDO FAGNER SANTOS LEMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ELISA SENA MIRANDA OAB - MT15017/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

1000887-78.2019.8.11.0014. REQUERENTE: IDEVANILDO FAGNER 

SANTOS LEMES REQUERIDO: BANCO BRADESCO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Dispensado o relatório, em atenção ao que dispõe 

o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação denominada "ação de 

declaração de inexigibilidade de crédito cumulada com indenização por 

danos morais" proposta por IDEVANILDO FAGNER SANTOS LEMES em 

face de BANCO BRADESCO . Alega o autor, em síntese, que ao tentar 

efetuar um cadastro de compra, soube que seu nome encontrava-se 

negativado pelo banco-réu, por dívida que desconhece, vez que jamais 

manteve relação jurídica ou comercial com o requerido. Aduz que a 

restrição indevida em seu nome causou-lhe abalo psicológico e desgaste 

emocional passível de indenização. Pede a procedência da ação para 

declarar a inexigibilidade dos débitos ensejadores da cobrança ilícita, vez 

que indevida, nos valores de R$1.297,96(um mil e duzentos e noventa e 

sete reais e noventa e seis centavos) e R$279,59(duzentos e setenta e 

nove reais e cinquenta e nove centavos) e a condenação do banco réu a 

título de indenização decorrente do dano moral. O requerido apresentou 

contestação e documentos, alegando que o pedido da parte autora não 

merece acolhimento, vez que não há provas que o fato tenha gerado dano 

moral ao requerente, bem como por não se tratar de situação de dano in re 

ipsa, não havendo obrigação de indenização por um dano que não existe 

e, ainda que existente, em momento algum restou comprovado que tenha 

ocorrido da conduta do requerido. Alega, outrossim, culpa de terceiro por 

fraude. Diante de tal fato, afirma restar demonstrado a origem e a 

legitimidade da inscrição realizada em nome da autora junto aos órgãos de 

proteção ao crédito. Pede a total improcedência da ação. Fundamento e 

Decido. O feito comporta julgamento antecipado nos termos do art. 355, I 

do Código de Processo Civil. A ação é procedente. A negativação dos 

dados da parte reclamante nos órgãos de proteção ao crédito é fato 

incontroverso nos autos. O cerne da questão consiste em verificar se a 

inclusão do nome da parte reclamante no rol dos maus pagadores foi 

indevida, e principalmente, se ensejou os danos morais pleiteados. In 

casu, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de 

natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames 

contidos no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com relação ao 

ônus da prova. Não se revelam na espécie nenhumas das situações 

preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. No caso em exame, verifico que as provas produzidas 

no processo são suficientemente aptas a formar o convencimento. O juiz 

é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de se 

realizar audiência de instrução e julgamento para firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. Analisando os 

autos verifico que a reclamada não acostou aos autos quaisquer provas 

que a parte reclamante tenha qualquer responsabilidade de saldar dívida, 

bem como não comprova a relação jurídica entre as partes. Não existe nos 

autos nenhum documento ofertado pela instituição promovida capaz de 

desconstituir, extinguir ou modificar o direito autoral. Não há nenhum 

documento que comprove a relação jurídica entre as partes, bem como 

nada que comprove o débito. Inexistente o débito que justifique a 

negativação do nome da reclamante, o ato praticado pela reclamada é 

ilícito e enseja sua responsabilização civil. O apontamento dos dados da 

reclamante aos órgãos de proteção ao crédito por débito indevido constitui 

falha na prestação o serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da 

empresa. Esse é o entendimento que tem prevalecido na jurisprudência: 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA. SERVIÇO DE TELEFONIA NÃO CONTRATADO. CDC. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. Aplicável, à espécie, as 

disposições do Código de defesa do consumidor, flagrante a relação de 

consumo estabelecida, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC. 

REGULARIDADE DAS COBRANÇAS Em que pese sustente a regularidade 

das cobranças, em razão da efetiva contratação dos serviços, a 

requerida limitou-se a acostar aos autos "telas de computador" unilaterais 

e ininteligíveis, não se desincumbindo, assim, do ônus que lhe impunha o 

art. 373, II, do NCPC. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. Conforme a exegese 

do art. 14 da legislação consumerista, a responsabilidade do prestador de 

serviço é objetiva. Assim, restando comprovada a falha na prestação de 

serviço, consubstanciada pela negativação indevida do nome do 

demandante, configurada a ocorrência de dano moral in re ipsa, o qual 

independe de comprovação. Apelo desprovido. Unânime. (Apelação Cível 

Nº 70072238397, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em 31/01/2017) Neste aspecto, 

caberia à parte requerida a comprovação de que a parte autora firmou o 

contrato com o requerido pleiteando pela prestação dos serviços, o que, 

contudo, não ocorreu a contento, observando-se que o requerido não 

juntou aos autos o contrato firmado pela requerente. Dessa forma, era 

ônus da prova do requerido a prova da contratação regular, não tendo se 

desincumbindo do mesmo no caso concreto, pleiteando o julgamento 

antecipado da lide. O requerido é responsável objetivamente em razão do 

risco de sua atividade em face do consumidor e sem se vislumbrar 

situação que ensejaria o afastamento dessa responsabilidade, é de se 

reconhecer a inexigibilidade do débito apontado em relação à parte autora. 

Inexigível o débito, conclui-se que as anotações foram indevidas. Nesse 

aspecto, os transtornos ao autor ultrapassaram o mero aborrecimento, 

sendo cabível indenização por danos morais. Considerando, em especial, 

a conduta das partes, as respectivas capacidades econômicas, a 

intensidade da culpa ea extensão dos danos, arbitro a indenização por 

danos morais no valor de R$ 5.000,00, nesta data, que deverá servir de 

lenitivo ao autor e, ao mesmo tempo, incentivará o ré a evitar que fato 

semelhante volte a ocorrer. Quanto à alegação de ausência de notificação 

prévia, a notificação do devedor, antes de levada a efeito a inscrição do 

seu nome, nos cadastros de inadimplentes, é obrigação do arquivista e 

não do credor, que apenas informou o inadimplemento, consoante 

entendimento sumular n. 359 do STJ. Ante o exposto, com fulcro no art. 

487, I do CPC c.c. art. 6º da Lei nº. 9.099/95, OPINA-SE por julgar 
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PROCEDENTES os pedidos iniciais para: a) DECLARAR a inexistência dos 

débitos negativados pela Reclamada nos valores de R$1.297,96(um mil e 

duzentos e noventa e sete reais e noventa e seis centavos) e 

R$279,59(duzentos e setenta e nove reais e cinquenta e nove centavos) 

e b) CONDENAR a Reclamada ao pagamento de indenização por danos 

morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora de 1% 

ao mês, desde o primeiro evento danoso (17/02/2019) e correção 

monetária (INPC) a partir desta data (súmula 362 do STJ). Oficie-se ao 

SPC/SERASA, determinando a baixa em definitivo dos dados da parte 

Reclamante daqueles canais relativo aos débitos ora discutidos, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de responsabilidade. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas 

nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA À consideração do Excelentíssimo juiz 

de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Poxoréu, para 

homologação do presente projeto de acordo com o artigo 40, da lei 

9.099/95. ADRIELE ROSANGELA LEMES Juíza Leiga VISTOS, Homologo 

por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. DARWIN DE SOUZA 

PONTES JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000854-88.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA MONTEIRO DEDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

1000854-88.2019.8.11.0014. REQUERENTE: ALEXANDRA MONTEIRO 

DEDE REQUERIDO: BANCO BRADESCO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, 

etc. Dispensado o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de ação denominada "ação de declaração de 

inexigibilidade de crédito cumulada com indenização por danos morais" 

proposta por ALEXANDRA MONTEIRO DEDE em face de BANCO 

BRADESCO . Alega a autora, em síntese, que ao tentar efetuar um 

cadastro de compra, soube que seu nome encontrava-se negativado pelo 

banco-réu, por dívida que desconhece, vez que jamais manteve relação 

jurídica ou comercial com o requerido. Aduz que a restrição indevida em 

seu nome causou-lhe abalo psicológico e desgaste emocional passível de 

indenização. Pede a procedência da ação para declarar a inexigibilidade 

do débito ensejador da cobrança ilícita, vez que indevida, no valor de R$ 

140,82 (cento e quarenta reais e oitenta e dois centavos) e a condenação 

do banco réu a título de indenização decorrente do dano moral. O 

requerido apresentou contestação e documentos, alegando que o pedido 

da parte autora não merece acolhimento, vez que não há provas que o 

fato tenha gerado dano moral à requerente, bem como por não se tratar de 

situação de dano in re ipsa, não havendo obrigação de indenização por 

um dano que não existe e, ainda que existente, em momento algum restou 

comprovado que tenha ocorrido da conduta do requerido. Alega, 

igualmente, culpa de terceiro por fraude. Diante de tal fato, afirma restar 

demonstrado a origem e a legitimidade da inscrição realizada em nome da 

autora junto aos órgãos de proteção ao crédito. Pede a total 

improcedência da ação. Fundamento e Decido. O feito comporta 

julgamento antecipado nos termos do art. 355, I do Código de Processo 

Civil. A ação é procedente. A negativação dos dados da parte reclamante 

nos órgãos de proteção ao crédito é fato incontroverso nos autos. O 

cerne da questão consiste em verificar se a inclusão do nome da parte 

reclamante no rol dos maus pagadores foi indevida, e principalmente, se 

ensejou os danos morais pleiteados. In casu, é oportuno esclarecer que a 

relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser 

aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor, inclusive com relação ao ônus da prova. Não se revelam na 

espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de 

mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil 

que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta, assim 

descaracterizando as preliminares alegadas pelo requerido de ausência 

de condição da ação, inépcia da inicial , ausência de pretensão resistida e 

impossibilidade de inversão do ônus da prova. No caso em exame, verifico 

que as provas produzidas no processo são suficientemente aptas a 

formar o convencimento. O juiz é o destinatário da prova, a ele cabe 

apreciar a necessidade ou não de se realizar audiência de instrução e 

julgamento para firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito 

da lide. Analisando os autos verifico que a reclamada não acostou aos 

autos quaisquer provas que a parte reclamante tenha qualquer 

responsabilidade de saldar dívida, bem como não comprova a relação 

jurídica entre as partes. Não existe nos autos nenhum documento ofertado 

pela instituição promovida capaz de desconstituir, extinguir ou modificar o 

direito autoral. Não há nenhum documento que comprove a relação jurídica 

entre as partes, bem como nada que comprove o débito. Inexistente o 

débito que justifique a negativação do nome da reclamante, o ato praticado 

pela reclamada é ilícito e enseja sua responsabilização civil. O 

apontamento dos dados da reclamante aos órgãos de proteção ao crédito 

por débito indevido constitui falha na prestação o serviço e enseja a 

responsabilização civil objetiva da empresa. Esse é o entendimento que 

tem prevalecido na jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO 

NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA. SERVIÇO DE TELEFONIA 

NÃO CONTRATADO. CDC. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. 

Aplicável, à espécie, as disposições do Código de defesa do consumidor, 

flagrante a relação de consumo estabelecida, nos termos dos artigos 2º e 

3º do CDC. REGULARIDADE DAS COBRANÇAS Em que pese sustente a 

regularidade das cobranças, em razão da efetiva contratação dos 

serviços, a requerida limitou-se a acostar aos autos "telas de computador" 

unilaterais e ininteligíveis, não se desincumbindo, assim, do ônus que lhe 

impunha o art. 373, II, do NCPC. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. Conforme a 

exegese do art. 14 da legislação consumerista, a responsabilidade do 

prestador de serviço é objetiva. Assim, restando comprovada a falha na 

prestação de serviço, consubstanciada pela negativação indevida do 

nome do demandante, configurada a ocorrência de dano moral in re ipsa, o 

qual independe de comprovação. Apelo desprovido. Unânime. (Apelação 

Cível Nº 70072238397, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em 31/01/2017) Neste aspecto, 

caberia à parte requerida a comprovação de que a parte autora firmou o 

contrato com o requerido pleiteando pela prestação dos serviços, o que, 

contudo, não ocorreu a contento, observando-se que o requerido não 

juntou aos autos o contrato firmado pela requerente. Dessa forma, era 

ônus da prova do requerido a prova da contratação regular, não tendo se 

desincumbindo do mesmo no caso concreto, pleiteando o julgamento 

antecipado da lide. O requerido é responsável objetivamente em razão do 

risco de sua atividade em face do consumidor e sem se vislumbrar 

situação que ensejaria o afastamento dessa responsabilidade, é de se 

reconhecer a inexigibilidade do débito apontado em relação à parte autora. 

Inexigível o débito, conclui-se que as anotações foram indevidas. Nesse 

aspecto, os transtornos a autora ultrapassaram o mero aborrecimento, 

sendo cabível indenização por danos morais. Considerando, em especial, 

a conduta das partes, as respectivas capacidades econômicas, a 

intensidade da culpa ea extensão dos danos, arbitro a indenização por 

danos morais no valor de R$ 5.000,00, nesta data, que deverá servir de 

lenitivo ao autor e, ao mesmo tempo, incentivará o ré a evitar que fato 

semelhante volte a ocorrer. Quanto à alegação de ausência de notificação 

prévia, a notificação do devedor, antes de levada a efeito a inscrição do 

seu nome, nos cadastros de inadimplentes, é obrigação do arquivista e 

não do credor, que apenas informou o inadimplemento, consoante 

entendimento sumular n. 359 do STJ. Ante o exposto, com fulcro no art. 

487, I do CPC c.c. art. 6º da Lei nº. 9.099/95, OPINA-SE por julgar 

PROCEDENTES os pedidos iniciais para: a) DECLARAR a inexistência do 

débito negativado pela Reclamada no valor de R$ 140,82 (cento e 

quarenta reais e oitenta e dois centavos) e b) CONDENAR a Reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, desde o evento 

danoso (19/08/2017) e correção monetária (INPC) a partir desta data 

(súmula 362 do STJ). Oficie-se ao SPC/SERASA, determinando a baixa em 

definitivo dos dados da parte Reclamante daqueles canais relativo aos 

débitos ora discutidos, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

responsabilidade. Sem custas processuais e sem honorários 
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advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 

9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA À consideração do Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Poxoréu, para homologação do presente 

projeto de acordo com o artigo 40, da lei 9.099/95. ADRIELE ROSANGELA 

LEMES Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da 

minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo 

com baixas. DARWIN DE SOUZA PONTES JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000784-71.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

DEUZA DA FONSECA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA OAB - MT0018399A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

1000784-71.2019.8.11.0014. REQUERENTE: DEUZA DA FONSECA E 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de reclamação cível alegando a parte reclamante que 

teve seus dados indevidamente incluídos nas listas dos órgãos de 

proteção ao crédito no dia 15/08/2019 por débito no importe de R$ 

151,01(cento e cinquenta e um reais e um centavo) Ao final a requerente 

pugnou pela declaração de inexistência do débito, bem como pela 

condenação da Requerida a reparação por danos morais. É a suma do 

essencial. 1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as 

condições para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que 

não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à 

norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato 

sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado 

pelo Enunciado 162 do Fonaje. 2. In casu, é oportuno esclarecer que a 

relação travada entre as partes é de natureza consumerista, nos termos 

do artigo 17º do CDC, razão pela qual devem ser aplicado ao caso os 

ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com 

relação ao ônus da prova, cuja inversão OPINO por se deferir nesta 

oportunidade, nos termos do artigo 6º, VIII, principalmente considerando 

que a Ré teria maior facilidade de comprovar a legitimidade da 

negativação. Alega a parte reclamada que a petição inicial não veio 

instruída com comprovante de negativação expedido por órgão oficial, 

sendo que o documento apresentado pela parte autora não poderia ser 

utilizado para tal fim. Tal alegação não deve prosperar, uma vez que o 

documento anexado à inicial basta para demonstrar o apontamento dito 

indevido, não havendo que se falar em ausência de provas. 3. No mérito a 

pretensão merece Juízo de improcedência. Não há dúvida acerca da 

existência da restrição do nome da requerente junto ao órgão de proteção 

ao crédito, porquanto tal situação vem assentada pelo extrato de 

negativação juntado na exordial, indicando a existência de débitos da 

requerente em favor da requerida. Verifico dos autos que a 

documentação apresentada pela requerente se limitou a referido extrato 

de restrição, além de fotocópias do documento pessoal de RG e 

procuração “ Ad Judicia”. Já de outro tanto, a parte requerida trouxe o 

contrato – Termos de Adesão e Contratação de Serviços SMP e Contratos 

de Permanência por Beneficio, datados de 22/03/2017 com assinatura 

idêntica à disposta na procuração de outorga de poderes ao seu patrono 

e a reclamada trouxe o RG com data de expedição de 15/03/2007 e a 

requerente apresentou o RG sem assinatura, expedido no dia 09/10/2018, 

mesmo assim fica comprovada contratação pela requerente. 

Desnecessária a dilação probatória, porquanto as alegações 

controvertidas encontram-se elucidadas pela prova documental, sendo 

desnecessária a prova oral ou pericial para esclarecimentos relevantes ao 

seu deslinde. O teor do disposto no parágrafo único do artigo 355, inciso I 

do Código de Processo Civil, sendo certo que “Em matéria de julgamento 

antecipado da lide, predomina a prudente discrição do Magistrado, no 

exame da necessidade ou não da realização de prova em audiência, ante 

as circunstâncias de cada caso concreto e a necessidade de não ofender 

o princípio do pleno contraditório” (STJ- 4ª Turma, RESP. 3047/ES, rel. Min. 

Athos Carneiro). No mais, pondere-se ser dispensável a manifestação 

expressa sobre todas as alegações das partes. O que importa é que os 

temas relevantes sejam apreciados, o que foi feito na espécie. Nesse 

sentido, o seguinte julgado do STJ:“O julgador não tem o dever de 

discorrer esgotadamente sobre os regramentos legais existentes e nem 

está obrigado a responder a todos os questionamentos das partes se já 

encontrou motivo suficiente para fundamentar a sua decisão. Ausência de 

omissão a viciar o julgamento de segundo grau. Violação ao art. 535, II,do 

CPC que se repele” (REsp nº 614.042-0-PR, 1ª Turma, v.u., Rel.Min. JOSÉ 

DELGADO, j. em 22.2.2005). Segundo o artigo 373, incisos I e II, do Código 

de Processo Civil,cabe às partes a comprovação de suas alegações, 

impondo ao demandante a prova dos fatos constitutivos de seu direito e 

ao demandado a prova dos fatos modificativos, impeditivos ou extintivos 

do direito a fundar o exercício da pretensão. Neste diapasão, 

imprescindível a comprovação da relação negocial, consubstanciada na 

prestação de serviço, causa subjacente à emissão das fatura, sendo o 

protesto pressuposto do inadimplemento. Contudo o contrato restou 

cancelado por inadimplência no valor exato da negativação existente no 

extrato do SPC encartado pelo próprio autor, que comprovam a 

legitimidade da cobrança e o lançamento do nome da parte autora nos 

órgãos restritivos ao crédito. Referidos documentos se traduzem em 

provas a socorrer as alegações trazidas pela requerida, apresentando 

todos os dados pertinentes, além do que o autor não trouxe qualquer 

contraprova hábil a contradizer as alegações trazidas na peça de defesa. 

Ora, a parte autora deveria, quando da impugnação trazer aos autos 

comprovação do que ali alegou fato que inexistiu, destaco que o autor 

afirma não possuir qualquer serviço contratado junto à reclamada, no 

entanto sequer apresentou provas que pudessem vir a atestar suas 

alegações. Vale referir que apenas a parte demandada deu cumprimento à 

regra contida em referido dispositivo legal, porquanto ao rebater os 

argumentos expendidos na inicial trouxe aos autos a comprovação 

documental suficiente ao afastamento da procedência do pedido em seu 

desfavor. De outro tanto, a parte demandante não se desincumbiu de 

referido ônus, porquanto o só fato de fazer alegações não garante, por si 

só à certeza do que sustenta, sendo necessário para tanto que seja 

carreado aos autos prova do que sustenta. Nesse sentido, merece 

destaque o entendimento do Tribunal, vejamos:" (...)APELAÇÃO- AÇÃO 

DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO PORDANOS MORAIS JULGADA 

PARCIALMENTE PROCEDENTE- documentação e elementos dos autos que 

faziam ver a existência de débito de responsabilidade do apelado – 

negativação legítima - hipótese de decreto de improcedência da ação - 

recurso prov ido,  na par te  conhec ida. ( . . . ) " (Apelação n º 

1108310-21.2016.8.26.0100,Voto nº 17818, Comarca de São Paulo, 

RelatorCastro Figliolia, j. 19.06.2017)."TJ-SP 1015849-23.2017.8.26.0576 

Data da Publicação: 16.03.2018 - Ementa: AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DEBITOS CC INDENIZAÇÃO PORDANOS MORAIS 

APLICAÇÃO DO CDC TELAS DO SISTEMA ELETRÔNICO COM 

ASINFORMAÇÕES DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSUMIDOR 

DÉBITO EXIGÍVELNEGATIVAÇÃO DEVIDA DO NOME DO AUTOR EM 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO HONORÁRIOS MAJORADOS 

SENTENÇA MANTIDA. Recurso desprovido". De se notar que, na 

oportunidade de apresentação de réplica, o autor não presta nenhuma 

esclarecimento acerca do apontamento das faturas inadimplidas, sendo 

certo. O fato de a requerida não ter realizado a prévia notificação acerca 

da inserção do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito não 

encerra qualquer ilícito. Isso porque o dever de prévia comunicação da 

negativação a ser realizada é dos órgãos de proteção ao crédito e não do 

credor, consoante já pacificado entendimento sumulado pelo Superior 

Tribunalde Justiça,in verbis: Súmula 359:“Cabe ao órgão mantenedor do 

cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de 

proceder à inscrição.” Ademais, o autor no corpo de sua exordial 

fundamenta quanto à indenização pelo dano moral sofrido, entretanto, não 

havendo qualquer ilícito praticado na conduta de inserção do nome do 

autor no rol de inadimplentes, não há que se falar emindenização por 
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danos morais. Não merece acolhimento, portanto o pleito de indenização 

por danos morais, eis que não houve abalo, uma vez que existe contrato 

entre as partes com débito pendente de quitação. O oferecimento de 

pedido contraposto por pessoa jurídica em sede de Juizados Especiais, 

salvo as exceções expressamente previstas em lei, subverte o 

microssistema instituído pela Lei n. 9.099/95, porquanto permite, por vias 

transversas, que a pessoa jurídica se valha dessa justiça diferenciada 

para demandar em causa própria, o que afronta não só o art. 8º da Lei de 

Regência como o sistema em sua inteireza. Nesse caso, acolher o pedido 

contraposto seria admitir que a reclamada figure no polo ativo da lide em 

descompasso com o microssistema estabelecido nessa Lei. DISPOSITIVO 

Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais feitos por DEUZA 

DA FONSECA E SILVA em desfavor de VIVO S/A. Ademais, OPINO pelo 

indeferimento do pedido contraposto. Fundamento minha convicção no art. 

8º, da Lei n. 9.099/95, que trata da capacidade processual para litigar nos 

juizados especiais. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 

9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA À consideração do Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Poxoréu, para homologação do presente 

projeto de acordo com o artigo 40, da lei 9.099/95. ADRIELE ROSANGELA 

LEMES Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da 

minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo 

com baixas. DARWIN DE SOUZA PONTES JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000842-74.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO SOUSA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ELISA SENA MIRANDA OAB - MT15017/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

1000842-74.2019.8.11.0014. REQUERENTE: MAURO SOUSA GOMES 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. MAURO SOUSA GOMES ajuizou ação declaratória de 

inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais em 

face de BANCO DO BRASIL S/A, ambos qualificados nos autos. Relata, 

em síntese, ter sido surpreendido com a informação de que seu nome 

havia sido inscrito nos órgãos de proteção ao crédito por débito com o 

requerido no valor de R$42.000,20(quarenta e dois mil reais e vinte 

centavos). Alega que tentou, sem sucesso, obter esclarecimentos quanto 

à origem da dívida. Sustenta, ainda, não ter sido notificado acerca da 

negativação e não lhe ter sido fornecido prazo para a regularização da 

inscrição, tendo sofrido abalo moral. Requer, assim, a total procedência da 

ação para declarar a inexigibilidade do débito, bem como a condenação do 

réu ao pagamento de danos morais. O réu foi devidamente citado e 

apresentou contestação. Preliminarmente,alega competência da justiça 

federal em decorrência de tratar-se de um contrato com o Fundo Nacional 

de Desenvolvimento da Educação-FNDE, a alega o litisconsórcio passivo 

necessário do agente operador do FIES. Ainda em preliminar, impugna a 

concessão da justiça gratuita. Sustenta que o débito indicado pelo 

requerente foi contraído em decorrência de contratação junto ao FIES 

(Fundo de Financiamento Estudantil). Ressalta ainda, que a parte autora 

firmou sua assinatura em tal contratação, autorizando o banco réu a 

realizar débitos em conta dos valores referente às prestações. Defende a 

inexistência de danos morais a serem indenizados, pois inexiste conduta 

irregular na negativação do nome de devedor. Ademais, argumenta que 

cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito notificar o 

devedor antes da inscrição. Requer, assim, a total improcedência da ação. 

DECIDO. O feito comporta julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I, 

do Código de Processo Civil, pois não há necessidade da produção de 

outras provas. A pretensão de extinção do feito em razão da competência 

da justiça federal e da necessidade do litisconsórcio passivo do FNDE não 

deve prosperar, devido, o assunto na petição inicial ser apenas a 

negativação indevida, no presente caso foi negativado pelo Banco 

requerido o debito e foi comprovada a abertura de conta pela requerida, 

do mais deve ser analisado com o mérito. A questão preliminar relativa à 

impugnação à justiça gratuita não merece ser acolhida. Ocorre que, com 

relação ao pedido de concessão do beneficio da justiça gratuita, não 

existe necessidade de ser analisado, haja vista, que o art. 54, da Lei n.º 

9.099/1995, isenta os processos de custas no primeiro grau de jurisdição 

nos Juizados Especiais Cíveis. Ademais, a concessão dos benefícios da 

justiça gratuita deverá ser apreciada no exame de eventual recurso 

inominado. No mérito, a ação é improcedente. Trata-se de ação em que 

pretende o autor declaração de inexistência de débito e indenização por 

danos morais em razão da inclusão de seu nome em cadastros de órgãos 

de proteção ao crédito, sob a alegação de que desconhece a origem da 

dívida. Como é sabido, em se tratando de prova de fato negativo, cumpria 

ao réu demonstrar que, de fato, foi a autora quem celebrou o contrato e 

ainda abriu conta na instituição do requerido em 18/07/2014. E, no caso 

dos autos, o requerido apresentou comprovação de que o autor não 

apenas contratou como também utilizou o crédito disponibilizado, 

permanecendo inadimplente, conforme demonstram os documentos 

juntados na contestação. Com efeito, ficou devidamente comprovado 

pelos documentos apresentados com a contestação que o autor celebrou 

contrato com FIES, gerido pelo Banco do Brasil S/A. Também restou 

devidamente comprovada sua inadimplência, o que legitima o apontamento 

do nome da autora realizado no rol de inadimplentes dos órgãos de 

proteção ao crédito. Importante ressaltar que é desnecessária a 

realização de perícia grafotécnica, uma vez que a semelhança nas 

assinaturas apresentadas nos documentos carreados, dispensa aludido 

recurso. É evidente, portanto, que não há que se falar em reparação a 

título de danos morais, uma vez que o requerido exerceu regularmente o 

seu direito ao efetuar apontamento de débitos vencidos e não pagos. 

Nesse sentido: “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE 

DÉBITOC.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Alegada inclusão 

indevida nos cadastros de proteção ao crédito Sentença de 

improcedência Recurso do autor Demonstrada a existência do contrato 

que originou a dívida inscrita, assim como a cessão de crédito A eventual 

ausência de notificação acerca da cessão de crédito (art. 290, CC) não 

tem o condão de invalidar o negócio jurídico, tendo por finalidade apenas 

comunicar o devedor sobre a pessoa a quem deve efetuar o pagamento 

Precedentes do TJSP e do STJ No caso, o apelante tomou ciência da 

cessão de crédito,que constou expressamente da notificação que lhe foi 

encaminhada pela SERASA Comprovação da legitimidade do débito em 

discussão, que não fora impugnado, sendo regular a inscrição nos 

cadastros de inadimplentes e indevida a indenização por danos morais 

RATIFICAÇÃO DOJULGADO Artigo 252, do Regimento Interno do TJSP 

Aplicabilidade Sentença mantida RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação, 

TJSP. nº 1073362-53.2016.8.26.0100. Comarca de São Paulo. 38ª Câmara 

de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo Rel. Spencer 

Almeida Ferreira. j. 31/07/2017). No mais, quanto ao não recebimento de 

notificação prévia quanto à inscrição de seu nome em cadastro de 

proteção ao crédito, iterativa jurisprudência vem considerando que tal 

notificação prévia não compete ao credor, mas ao órgão mantenedor do 

cadastro. Além disso, as instituições financeiras disponibilizam tais 

informações aos seus clientes, sendo certo que a exclusão do cadastro 

depende do adimplemento do débito e, inexistindo comprovação de que o 

autor tenha procedido à quitação da dívida, é evidente que descabida a 

exclusão de seu nome de referidos cadastros. Nesse sentido a 

jurisprudência: "INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Inscrição no 

cadastro de emitente de 12 (doze) cheques sem fundo - Alegação de 

ausência de notificação prévia - Verificação quanto à necessidade de 

notificação prévia à inscrição que caberia, se o caso, ao órgão 

mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito - Súmula 359 do STJ - 

Precedentes do TJSP - Banco que coloca à disposição do correntista o 

acesso a movimentações financeiras - Extratos bancários que possibilitam 

a ciência da inclusão - Danos morais não configurados - Exclusão do 

cadastro que se dá apenas com o resgate dos títulos ou mediante 

comprovação do pagamento - Sentença de improcedência mantida - 

Recurso improvido" (TJSP,Apelação nº 1005756-13.2016.8.26.0066, 

Comarca de Barretos, 14ª Câmara de Direito Privado,rel. Des. Lígia Araújo 

Bisogni, j. 12/05/2017). DISPOSITIVO Diante do exposto, opina-se por 
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JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos feitos pelo autor, com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas 

nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA À consideração do Excelentíssimo juiz 

de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Poxoréu, para 

homologação do presente projeto de acordo com o artigo 40, da lei 

9.099/95. ADRIELE ROSANGELA LEMES Juíza Leiga VISTOS, Homologo 

por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. DARWIN DE SOUZA 

PONTES JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000798-55.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ZENILDA MARIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

1000798-55.2019.8.11.0014. REQUERENTE: ZENILDA MARIA DOS 

SANTOS REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Dispensado o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 

da Lei 9.099/95. Trata-se de reclamação cível alegando a parte reclamante 

que teve seus dados indevidamente incluídos nas listas dos órgãos de 

proteção ao crédito no dia 25/04/2019 por débito no importe de R$ 

147,48(cento e quarenta e sete reais e quarento e oito centavos). Ao final 

a requerente pugnou pela declaração de inexistência do débito, bem como 

pela condenação da Requerida a reparação por danos morais. 1. Os autos 

estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 

para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que não se 

aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 

38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato sentencial, dos 

elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 

162 do Fonaje. 2. In casu, é oportuno esclarecer que a relação travada 

entre as partes é de natureza consumerista, nos termos do artigo 17º do 

CDC, razão pela qual devem ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor, inclusive com relação ao ônus da 

prova, cuja inversão OPINO por se deferir nesta oportunidade, nos termos 

do artigo 6º, VIII, principalmente considerando que a Ré teria maior 

facilidade de comprovar a legitimidade da negativação. 3. No mérito a 

pretensão merece Juízo de improcedência. Não há dúvida acerca da 

existência da restrição do nome da requerente junto ao órgão de proteção 

ao crédito, porquanto tal situação vem assentada pelo extrato de 

negativação juntado na exordial, indicando a existência de débitos da 

requerente em favor da requerida. Verifico dos autos que a 

documentação apresentada pela requerente se limitou a referido extrato 

de restrição, além de fotocópias do documento pessoal de RG e 

procuração “ Ad Judicia”. Já de outro tanto, a parte requerida trouxe o 

contrato – Termos de Adesão e Contratação de Serviços SMP e Contratos 

de Permanência por Beneficio, datados de 06/02/2017 com assinatura da 

testemunha senhor Divino Pereira da Silva idêntica à disposta na 

procuração de outorga de poderes ao seu patrono e a reclamada trouxe o 

RG com data de expedição de 14/02/2013 e a requerente apresentou o RG 

com a mesma data de expedição, assim fica comprovada contratação pela 

requerente. Desnecessária a dilação probatória, porquanto as alegações 

controvertidas encontram-se elucidadas pela prova documental, sendo 

desnecessária a prova oral ou pericial para esclarecimentos relevantes ao 

seu deslinde. O teor do disposto no parágrafo único do artigo 355, inciso I 

do Código de Processo Civil, sendo certo que “Em matéria de julgamento 

antecipado da lide, predomina a prudente discrição do Magistrado, no 

exame da necessidade ou não da realização de prova em audiência, ante 

as circunstâncias de cada caso concreto e a necessidade de não ofender 

o princípio do pleno contraditório” (STJ- 4ª Turma, RESP. 3047/ES, rel. Min. 

Athos Carneiro). No mais, pondere-se ser dispensável a manifestação 

expressa sobre todas as alegações das partes. O que importa é que os 

temas relevantes sejam apreciados, o que foi feito na espécie. Nesse 

sentido, o seguinte julgado do STJ:“O julgador não tem o dever de 

discorrer esgotadamente sobre os regramentos legais existentes e nem 

está obrigado a responder a todos os questionamentos das partes se já 

encontrou motivo suficiente para fundamentar a sua decisão. Ausência de 

omissão a viciar o julgamento de segundo grau. Violação ao art. 535, II,do 

CPC que se repele” (REsp nº 614.042-0-PR, 1ª Turma, v.u., Rel.Min. JOSÉ 

DELGADO, j. em 22.2.2005). Segundo o artigo 373, incisos I e II, do Código 

de Processo Civil,cabe às partes a comprovação de suas alegações, 

impondo ao demandante a prova dos fatos constitutivos de seu direito e 

ao demandado a prova dos fatos modificativos, impeditivos ou extintivos 

do direito a fundar o exercício da pretensão. Neste diapasão, 

imprescindível a comprovação da relação negocial, consubstanciada na 

prestação de serviço, causa subjacente à emissão das fatura, sendo o 

protesto pressuposto do inadimplemento. Contudo o contrato restou 

cancelado por inadimplência no valor exato da negativação existente no 

extrato do SPC encartado pelo próprio autor, que comprovam a 

legitimidade da cobrança e o lançamento do nome da parte autora nos 

órgãos restritivos ao crédito. Referidos documentos se traduzem em 

provas a socorrer as alegações trazidas pela requerida, apresentando 

todos os dados pertinentes, além do que o autor não trouxe qualquer 

contraprova hábil a contradizer as alegações trazidas na peça de defesa. 

Ora, a parte autora deveria, quando da impugnação trazer aos autos 

comprovação do que ali alegou fato que inexistiu, tanto que não 

apresentou impugnação, sequer apresentou provas que pudessem vir a 

atestar suas alegações na inicial. Vale referir que apenas a parte 

demandada deu cumprimento à regra contida em referido dispositivo legal, 

porquanto ao rebater os argumentos expendidos na inicial trouxe aos 

autos a comprovação documental suficiente ao afastamento da 

procedência do pedido em seu desfavor. De outro tanto, a parte 

demandante não se desincumbiu de referido ônus, porquanto o só fato de 

fazer alegações não garante, por si só à certeza do que sustenta, sendo 

necessário para tanto que seja carreado aos autos prova do que 

sustenta. Nesse sentido, merece destaque o entendimento do Tribunal, 

vejamos:" (...)APELAÇÃO- AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO 

PORDANOS MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE- 

documentação e elementos dos autos que faziam ver a existência de 

débito de responsabilidade do apelado – negativação legítima - hipótese de 

decreto de improcedência da ação - recurso provido, na parte conhecida.

(...)"(Apelação nº 1108310-21.2016.8.26.0100,Voto nº 17818, Comarca de 

São Paulo, RelatorCastro Figl iol ia, j .  19.06.2017)."TJ-SP 

1015849-23.2017.8.26.0576 Data da Publicação: 16.03.2018 - Ementa: 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITOS CC INDENIZAÇÃO 

PORDANOS MORAIS APLICAÇÃO DO CDC TELAS DO SISTEMA 

ELETRÔNICO COM ASINFORMAÇÕES DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO 

CONSUMIDOR DÉBITO EXIGÍVELNEGATIVAÇÃO DEVIDA DO NOME DO 

AUTOR EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO HONORÁRIOS 

MAJORADOS SENTENÇA MANTIDA. Recurso desprovido". O fato de a 

requerida não ter realizado a prévia notificação acerca da inserção do 

nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito não encerra qualquer 

ilícito. Isso porque o dever de prévia comunicação da negativação a ser 

realizada é dos órgãos de proteção ao crédito e não do credor, consoante 

já pacificado entendimento sumulado pelo Superior Tribunalde Justiça,in 

verbis: Súmula 359:“Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção 

ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição.” 

Ademais, a autora no corpo de sua exordial fundamenta quanto à 

indenização pelo dano moral sofrido, entretanto, não havendo qualquer 

ilícito praticado na conduta de inserção do nome do autor no rol de 

inadimplentes, não há que se falar emindenização por danos morais. Não 

merece acolhimento, portanto o pleito de indenização por danos morais, 

eis que não houve abalo, uma vez que existe contrato entre as partes com 

débito pendente de quitação. O oferecimento de pedido contraposto por 

pessoa jurídica em sede de Juizados Especiais, salvo as exceções 

expressamente previstas em lei, subverte o microssistema instituído pela 

Lei n. 9.099/95, porquanto permite, por vias transversas, que a pessoa 
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jurídica se valha dessa justiça diferenciada para demandar em causa 

própria, o que afronta não só o art. 8º da Lei de Regência como o sistema 

em sua inteireza. Nesse caso, acolher o pedido contraposto seria admitir 

que a reclamada figure no polo ativo da lide em descompasso com o 

microssistema estabelecido nessa Lei. Com relação à litigância de má-fé, 

entendo que não deve ser deferida, uma vez que se trata, no caso, do 

livre exercício do direito constitucional de ação. DISPOSITIVO Posto isso, 

com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais feitos por ZENILDA MARIA DOS 

SANTOS em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S.A. Ademais, OPINO pelo 

indeferimento do pedido contraposto. Fundamento minha convicção no art. 

8º, da Lei n. 9.099/95, que trata da capacidade processual para litigar nos 

juizados especiais. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 

9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA À consideração do Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Poxoréu, para homologação do presente 

projeto de acordo com o artigo 40, da lei 9.099/95. ADRIELE ROSANGELA 

LEMES Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da 

minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo 

com baixas. DARWIN DE SOUZA PONTES JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000835-82.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA NASCIMENTO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA OAB - MT0018399A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

1000835-82.2019.8.11.0014. REQUERENTE: ROSANGELA NASCIMENTO 

DE SOUZA REQUERIDO: VIVO S.A. PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de reclamação cível alegando a parte reclamante que 

teve seus dados indevidamente incluídos nas listas dos órgãos de 

proteção ao crédito no dia 17/12/2018, por débito no importe de 

R$189,74(cento e oitenta e nove reais e setenta e quatr centavos) o qual 

afirma não possuir, haja vista que jamais teria celebrado qualquer contrato 

para utilização de serviços da operadora reclamada a ponto de justificar a 

restrição em apreço. Pugnando ao final, pela declaração de inexistência 

do débito que originou a negativação referida, bem como pugnou ainda 

pela condenação da reclamada a reparação por danos morais. 1. Os 

autos estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 

para o legítimo exercício do direito de ação. 2. Rejeito o pedido da 

Requerida de juntada original do comprovante de negativação, uma vez 

que trata-se de excesso de burocracia incompatível com o rito do juizado 

especial. Ademais, o documento juntado é hábil a comprovar a 

negativação pelas Requeridas. In casu, é oportuno esclarecer que a 

relação travada entre as partes é de natureza consumerista, nos termos 

do artigo 17º do CDC, razão pela qual devem ser aplicado ao caso os 

ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com 

relação ao ônus da prova, cuja inversão OPINO por se deferir nesta 

oportunidade, nos termos do artigo 6º, VIII, principalmente considerando 

que a Ré teria maior facilidade de comprovar a legitimidade da 

negativação. 3. Superada as preliminares e por não vislumbrar ser 

necessária à produção de provas outras que não as já colacionadas nos 

autos, motivo pelo qual passo a decidir o processo com arrimo no art. 355, 

I do CPC/2015. Além do mais, a questão é de direito, e, quanto aos fatos, já 

estão demonstrados nos autos pela documentação juntada. 4. No mérito a 

pretensão merece Juízo de IMPROCEDÊNCIA. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste 

à parte autora. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Novo Código de Processo Civil que estabelece 

que compita ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora sustenta que a negativação é indevida, uma vez que 

afirma categoricamente, como ponto central da demanda que nunca 

ajustou contrato de telefonia móvel com a parte reclamada, pugnando pela 

desconstituição do débito e danos morais. A parte reclamada por sua vez 

demonstrou suficientemente a legitimidade da cobrança, trazendo aos 

autos telas sistêmicas onde ilustram a contratação e utilização pelo autor 

conforme histórico de pagamento realizado pela parte autora por vários 

meses subsequentes pelo terminal móvel de número 66 9623-9939, 

afastando quaisquer indícios de fraude na contratação, contudo o mesmo 

restou cancelado por inadimplência, no valor exato da negativação 

existente no extrato do SPC encartado pela própria autora, que 

comprovam a legitimidade da cobrança e o lançamento do nome da parte 

autora nos órgãos restritivos ao crédito. Essas premissas forçam 

reconhecer que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, 

como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição 

restritiva. No entanto, a parte ré, em contestação logrou demonstrar a 

legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova que indicam a 

validade do negócio jurídico e que, por sua vez, não foram suficientemente 

comprovados na petição inicial, eis que a inversão do ônus da prova é 

invertida na relação de consumo conquanto a parte consumidora 

apresente provas mínimas para a convicção do juízo. Impossível, portanto, 

pelas razões expostas a inversão do ônus probatório. In casu, a parte 

autora deveria ter trazido junto de sua peça inicial ou impugnativa, o 

devido e necessário comprovante de pagamento do débito ora cobrado 

pela parte reclamada, de forma a demonstrar cabalmente seu direito 

lesado, o que não ocorreu. No que tange à ausência de contrato assinado 

pela autora, ressalto que é notório a possibilidade da contratação de 

serviços telefônicos via SMS, internet ou ligação telefônica. Conforme o 

entendimento jurisprudencial contratação via call center, gera contrato 

verbal entre as partes, sendo assim a requerida comprovou que o débito é 

devido, vejamos a jurisprudência: TJ-RS - Apelação Cível AC 

70065240905 RS (TJ-RS) Data de publicação: 03/08/2015 Ementa: 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO 

CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONSUMIDOR. TELEFONIA. 

SOLICITAÇÃO EXTRAJUDICIAL COMPROVADA. PRETENSÃO RESISTIDA. 

CONTRATAÇÃO VIA CALL CENTER. INEXISTÊNCIA DO CONTRATO 

ESCRITO. TELAS DO SISTEMA QUE EVIDENCIAM AS LIGAÇÕES 

EFETUADAS. Comprovada a solicitação dos documentos na via 

extrajudicial, sem atendimento por parte da concessionária, restando 

configurada a pretensão resistida. Impossibilidade de exibição do contrato 

de telefonia escrito e assinado pela consumidora, pois verossímil a 

alegação de que a contratação tenha ocorrido por meio do call Center. Em 

vista disso, suficiente a exibição do contrato padrão. As telas do sistema 

trazem, de forma discriminada, as ligações efetuadas a partir do terminal, 

possibilitando a contestação destas, se for o caso. Por tal razão, no caso 

concreto, substituem a exibição das faturas. A prova de que o débito foi 

contraído pela consumidora, bem como o histórico atualizado do débito, 

devem ser requeridos em ação própria, na medida em que não se 

constituem em documentos passíveis de exibição. Sucumbência mantida 

nos termos da sentença, na medida em que não houve alteração do 

julgado. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70065240905, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 30/07/2015). Presentes indícios 

substanciais de que o débito que ensejou a negativação é devido, 

presume-se verdadeira a versão posta na contestação e, havendo 

débitos, a inclusão da devedora nos cadastros restritivos de crédito 

constitui exercício regular do direito. Dessa forma não há que se falar em 

inexistência de débito, bem assim de configuração de danos morais. Não 

resta dúvida, portanto, de que a parte reclamante não quitou seu débito 

com a requerida. Assim, tenho que a hipótese é de improcedência do 

pedido. No que tange à litigância de má-fé, entendo que não deve ser 
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deferida, uma vez que se trata, no caso, do livre exercício do direito 

constitucional de ação. O oferecimento de pedido contraposto por pessoa 

jurídica em sede de Juizados Especiais, salvo as exceções 

expressamente previstas em lei, subverte o microssistema instituído pela 

Lei n. 9.099/95, porquanto permite, por vias transversas, que a pessoa 

jurídica se valha dessa justiça diferenciada para demandar em causa 

própria, o que afronta não só o art. 8º da Lei de Regência como o sistema 

em sua inteireza. Nesse caso, acolher o pedido contraposto seria admitir 

que a reclamada figure no polo ativo da lide em descompasso com o 

microssistema estabelecido nessa Lei. DISPOSITIVO Posto isso, com 

fulcro no art. 487, I, do NCPC, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados por ROSANGELA NASCIMENTO DE SOUZA em desfavor da 

VIVO S.A. Ademais, OPINO pelo indeferimento do pedido contraposto. 

Fundamento minha convicção no art. 8º, da Lei n. 9.099/95, que trata da 

capacidade processual para litigar nos juizados especiais. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas 

nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA À consideração do Excelentíssimo juiz 

de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Poxoréu, para 

homologação do presente projeto de acordo com o artigo 40, da lei 

9.099/95. ADRIELE ROSANGELA LEMES Juíza Leiga VISTOS, Homologo 

por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. DARWIN DE SOUZA 

PONTES JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000834-97.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

JACQUELINE DE SOUZA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA OAB - MT0018399A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

1000834-97.2019.8.11.0014. REQUERENTE: JACQUELINE DE SOUZA 

SOARES REQUERIDO: VIVO S.A. PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de reclamação cível alegando a parte reclamante que 

teve seus dados indevidamente incluídos nas listas dos órgãos de 

proteção ao crédito no dia 18/02/2016, por débito no importe de R$ 

134,01(cento e trinta e quatro reais e um centavo) o qual afirma não 

possuir, haja vista que jamais teria celebrado qualquer contrato para 

utilização de serviços da operadora reclamada a ponto de justificar a 

restrição em apreço. Pugnando ao final, pela declaração de inexistência 

do débito que originou a negativação referida, bem como pugnou ainda 

pela condenação da reclamada a reparação por danos morais. 1. Os 

autos estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 

para o legítimo exercício do direito de ação. 2. A preliminar de Inépcia da 

Inicial - carência de ação falta de interesse de agir, ante a alegação de 

falta de provas a atestar a existência de danos morais pleiteados na 

inicial, tenho que se confundi com o mérito da presente demanda, devendo 

por assim com esse ser apreciado e por não vislumbrar ser necessária à 

produção de provas outras que não as já colacionadas nos autos, motivo 

pelo qual passo a decidir o processo com arrimo no art. 355, I do 

CPC/2015. Além do mais, a questão é de direito. A requerida suscitou 

preliminar ausência de comprovante de endereço em nome da autora. 

Contudo, ainda que a parte autora precisasse juntar comprovante de 

endereço em seu nome, verifico que a contestação trouxe aos autos 

elementos suficientes para julgar o mérito do feito no estado em que se 

encontra. Assim, REJEITO a presente preliminar. In casu, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, nos termos do artigo 17º do CDC, razão pela qual devem 

ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor, inclusive com relação ao ônus da prova, cuja inversão OPINO 

por se deferir nesta oportunidade, nos termos do artigo 6º, VIII, 

principalmente considerando que a Ré teria maior facilidade de comprovar 

a legitimidade da negativação. 3. Superada as preliminares e por não 

vislumbrar ser necessária à produção de provas outras que não as já 

colacionadas nos autos, motivo pelo qual passo a decidir o processo com 

arrimo no art. 355, I do CPC/2015. Além do mais, a questão é de direito, e, 

quanto aos fatos, já estão demonstrados nos autos pela documentação 

juntada. 4. No mérito a pretensão merece Juízo de IMPROCEDÊNCIA. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão não assiste à parte autora. Com efeito, a solução do litígio 

não demanda muito esforço, mormente pela regra do Novo Código de 

Processo Civil que estabelece que compita ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. Com efeito, o que se tem de 

relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta 

que a negativação é indevida, uma vez que afirma categoricamente, como 

ponto central da demanda que nunca ajustou contrato de telefonia móvel 

com a parte reclamada, pugnando pela desconstituição do débito e danos 

morais. A parte reclamada por sua vez demonstrou suficientemente a 

legitimidade da cobrança, trazendo aos autos telas sistêmicas onde 

ilustram a contratação e utilização pelo autor conforme histórico de 

pagamento realizado pela parte autora por vários meses subsequentes 

pelo terminal móvel de número 66 99633-7725, afastando quaisquer 

indícios de fraude na contratação, contudo o mesmo restou cancelado por 

inadimplência, no valor exato da negativação existente no extrato do SPC 

encartado pela própria autora, que comprovam a legitimidade da cobrança 

e o lançamento do nome da parte autora nos órgãos restritivos ao crédito. 

Essas premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico 

restou incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que 

ocasionou a inscrição restritiva. No entanto, a parte ré, em contestação 

logrou demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de elementos de 

prova que indicam a validade do negócio jurídico e que, por sua vez, não 

foram suficientemente comprovados na petição inicial, eis que a inversão 

do ônus da prova é invertida na relação de consumo conquanto a parte 

consumidora apresente provas mínimas para a convicção do juízo. 

Impossível, portanto, pelas razões expostas a inversão do ônus 

probatório. In casu, a parte autora deveria ter trazido junto de sua peça 

inicial ou impugnativa, o devido e necessário comprovante de pagamento 

do débito ora cobrado pela parte reclamada, de forma a demonstrar 

cabalmente seu direito lesado, o que não ocorreu. No que tange à 

ausência de contrato assinado pela autora, ressalto que é notório a 

possibilidade da contratação de serviços telefônicos via SMS, internet ou 

ligação telefônica. Conforme o entendimento jurisprudencial contratação 

via call center, gera contrato verbal entre as partes, sendo assim a 

requerida comprovou que o débito é devido, vejamos a jurisprudência: 

TJ-RS - Apelação Cível AC 70065240905 RS (TJ-RS) Data de publicação: 

03/08/2015 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. 

CONSUMIDOR. TELEFONIA. SOLICITAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

COMPROVADA. PRETENSÃO RESISTIDA. CONTRATAÇÃO VIA CALL 

CENTER. INEXISTÊNCIA DO CONTRATO ESCRITO. TELAS DO SISTEMA 

QUE EVIDENCIAM AS LIGAÇÕES EFETUADAS. Comprovada a solicitação 

dos documentos na via extrajudicial, sem atendimento por parte da 

concessionária, restando configurada a pretensão resistida. 

Impossibilidade de exibição do contrato de telefonia escrito e assinado 

pela consumidora, pois verossímil a alegação de que a contratação tenha 

ocorrido por meio do call Center. Em vista disso, suficiente a exibição do 

contrato padrão. As telas do sistema trazem, de forma discriminada, as 

ligações efetuadas a partir do terminal, possibilitando a contestação 

destas, se for o caso. Por tal razão, no caso concreto, substituem a 

exibição das faturas. A prova de que o débito foi contraído pela 

consumidora, bem como o histórico atualizado do débito, devem ser 

requeridos em ação própria, na medida em que não se constituem em 

documentos passíveis de exibição. Sucumbência mantida nos termos da 
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sentença, na medida em que não houve alteração do julgado. APELO 

DESPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70065240905, Décima 

Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz 

Pozza, Julgado em 30/07/2015). Presentes indícios substanciais de que o 

débito que ensejou a negativação é devido, presume-se verdadeira a 

versão posta na contestação e, havendo débitos, a inclusão da devedora 

nos cadastros restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. 

Dessa forma não há que se falar em inexistência de débito, bem assim de 

configuração de danos morais. Não resta dúvida, portanto, de que a parte 

reclamante não quitou seu débito com a requerida. Assim, tenho que a 

hipótese é de improcedência do pedido. O oferecimento de pedido 

contraposto por pessoa jurídica em sede de Juizados Especiais, salvo as 

exceções expressamente previstas em lei, subverte o microssistema 

instituído pela Lei n. 9.099/95, porquanto permite, por vias transversas, 

que a pessoa jurídica se valha dessa justiça diferenciada para demandar 

em causa própria, o que afronta não só o art. 8º da Lei de Regência como 

o sistema em sua inteireza. Nesse caso, acolher o pedido contraposto 

seria admitir que a reclamada figure no polo ativo da lide em descompasso 

com o microssistema estabelecido nessa Lei. DISPOSITIVO Posto isso, 

com fulcro no art. 487, I, do NCPC, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados por JACQUELINE DE SOUZA SOARES em desfavor da 

VIVO S.A. Ademais, OPINO pelo indeferimento do pedido contraposto. 

Fundamento minha convicção no art. 8º, da Lei n. 9.099/95, que trata da 

capacidade processual para litigar nos juizados especiais. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas 

nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA À consideração do Excelentíssimo juiz 

de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Poxoréu, para 

homologação do presente projeto de acordo com o artigo 40, da lei 

9.099/95. ADRIELE ROSANGELA LEMES Juíza Leiga VISTOS, Homologo 

por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. DARWIN DE SOUZA 

PONTES JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000847-96.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ELEZANDRO FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ELISA SENA MIRANDA OAB - MT15017/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

1000847-96.2019.8.11.0014. REQUERENTE: ELEZANDRO FERREIRA DE 

SOUZA REQUERIDO: BANCO BRADESCO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, 

etc. Dispensado o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de reclamação cível alegando a parte reclamante que 

teve seus dados indevidamente incluídos nas listas dos órgãos de 

proteção ao crédito no dia 23/11/2017 por débito que o requerente aduz 

desconhecer sua origem, posto que afirma não possuir qualquer débito a 

ponto de justificar a restrição no importe de R$ 242,19(duzentos e 

quarenta e dois reais e dezenove centavos). Ao final o requerente pugnou 

pela declaração de inexistência do débito em apreço, além de ter pugnado 

ainda pela condenação da Requerida a reparação por danos morais. 1. Os 

autos estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 

para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que não se 

aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 

38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato sentencial, dos 

elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 

162 do Fonaje. 2. Deixo de acolher a preliminar de incompetência desse 

juízo em razão da necessidade de perícia, visto que as provas produzidas 

nos autos são suficientes para julgamento da controversa trazida ao 

conhecimento do Poder Judiciário. Compulsando os autos verifica-se que 

a parte reclamante formulou pedido alegando necessidade de realização 

de perícia grafotécnica. Entretanto, o reclamado já havia sido citado, bem 

como, apresentado sua contestação, inclusive juntando diversos 

documentos que comprovam a relação contratual entre as partes, e ainda, 

a legalidade do débito outrora cobrado. Com efeito, o art. 6º, da Lei n.º 

9.099/95, determina que: “o Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às 

exigências do bem comum”. O Banco reclamado apresentou defesa 

arguindo, em preliminar a falta de interesse processual de agir da parte 

reclamante a qual não merece guarida, haja vista que o art. 17 do Código 

de Processo Civil dispõe que “Para postular em juízo é necessário ter 

interesse e legitimidade”, sendo condições da ação a possibilidade jurídica 

do pedido, a legitimidade e o interesse processual, os quais devem estar 

presentes de modo cumulativo. No caso dos autos, a parte reclamante 

pugna pelo pagamento de indenização por danos morais, além da 

declaração de inexistência do débito levado a registro nos órgãos de 

proteção ao crédito dessa forma, entendo que o interesse de agir está 

presente, considerando que se mostra necessário o ajuizamento da ação 

para buscar a satisfação de suas pretensões. Assim, rejeito a preliminar. 

"A preliminar por ausência de extrato de negativação adentra em aspectos 

meritais e com ele será analisado." 3. Superada as preliminares e por não 

vislumbrar ser necessária à produção de provas outras que não as já 

colacionadas nos autos, motivo pelo qual passo a decidir o processo com 

arrimo no art. 330, I do CPC. Além do mais, a questão é de direito, e, as 

parte pugnaram pelo julgamento antecipado. 4.No mérito a pretensão 

merece Juízo de Improcedência. Não há dúvida acerca da existência da 

restrição do nome do requerente junto ao órgão de proteção ao crédito, 

porquanto tal situação vem assentada pelo extrato de restrição juntado na 

exordial, indicando a existência de débito do autor em favor da empresa 

requerida. A parte requerida trouxe o contrato, datado de 11/01/2016 que 

apresenta rubrica idêntica à disposta no termo da audiência de 

conciliação, comprovando assim o valor que originou o débito em apreço e 

que atesta a contratação e a utilização de seus serviços com débitos 

pendentes, comprovando a existência da relação jurídica a amparar o 

débito apontado. Referidos documentos se traduzem em provas a 

socorrer as alegações trazidas pela requerida, apresentando todos os 

dados pertinentes, além do que o autor não trouxe qualquer contraprova 

hábil a contradizer as alegações trazidas na peça de defesa. Ora, a parte 

autora deveria, quando da impugnação trazer aos autos comprovação do 

que ali alegou fato que inexistiu, sendo que apenas impugnou alegando 

desconhecimento dos documentos juntados na contestação e não 

reconhecimento da assinatura, meras alegações não servem. Importante 

ressaltar que é desnecessária a realização de perícia grafotécnica, uma 

vez que a semelhança nas assinaturas apresentadas nos documentos 

carreados, dispensa aludido recurso. Acerca do ônus da prova descreve 

o Novo Estatuto Processual Civil de 2015 em seu art. 373 que: Art. 373. O 

ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu 

direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor. Vale referir que apenas a parte demandada 

deu cumprimento à regra contida em referido dispositivo legal, porquanto 

ao rebater os argumentos expendidos na inicial trouxe aos autos a 

comprovação documental suficiente ao afastamento da procedência do 

pedido em seu desfavor. De outro tanto, a parte demandante não se 

desincumbiu de referido ônus, porquanto o só fato de fazer alegações 

não garante, por si só à certeza do que sustenta, sendo necessário para 

tanto que seja carreado aos autos prova do que sustenta. Nesse sentido 

colhe-se da jurisprudência: PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONTRATO VERBAL. 

ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 333, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL. PROVA TESTEMUNHAL. 1. Incumbe ao autor provar os fatos 

constitutivos de seu direito e ao réu, provar os fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 333, I CPC). Não se 

desincumbindo a autora de tal ônus, a improcedência do pedido é medida 

que se impõe. 2. Negou-se provimento ao apelo. (TJDFT – Acórdão n. 

577464, 20080111331082APC, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1ª Turma 

Cível, julgado em 29/03/2012, DJ 10/04/2012 p. 78). Não merece 

acolhimento, portanto o pleito de indenização por danos morais, eis que 

não houve abalo, uma vez que existe contrato entre as partes com débito 

pendente de quitação. Com relação à litigância de má-fé, entendo que não 

deve ser deferida, uma vez que se trata, no caso, do livre exercício do 
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direito constitucional de ação. DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento 

no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, OPINO pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais feitos por ELEZANDRO FERREIRA DE 

SOUZA em desfavor do BANCO BRADESCO S.A. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas 

nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA À consideração do Excelentíssimo juiz 

de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Poxoréu, para 

homologação do presente projeto de acordo com o artigo 40, da lei 

9.099/95. ADRIELE ROSANGELA LEMES Juíza Leiga VISTOS, Homologo 

por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. DARWIN DE SOUZA 

PONTES JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000832-30.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIVALDO DOS ANJOS DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO VITOR SENA NOGUEIRA LUNA OAB - MT21762/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

1000832-30.2019.8.11.0014. REQUERENTE: ROSIVALDO DOS ANJOS DA 

COSTA REQUERIDO: VIVO S.A. PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de reclamação cível alegando a parte reclamante que 

teve seus dados indevidamente incluídos nas listas dos órgãos de 

proteção ao crédito no dia 17/03/2019, por débito no importe de 

R$88,65(oitenta e oito reais e sessenta e cinco centavos) o qual afirma 

não possuir, haja vista que jamais teria celebrado qualquer contrato para 

utilização de serviços da operadora reclamada a ponto de justificar a 

restrição em apreço. Pugnando ao final, pela declaração de inexistência 

do débito que originou a negativação referida, bem como pugnou ainda 

pela condenação da reclamada a reparação por danos morais. 1. Os 

autos estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 

para o legítimo exercício do direito de ação. 2. Rejeito o pedido da 

Requerida de juntada original do comprovante de negativação, uma vez 

que trata-se de excesso de burocracia incompatível com o rito do juizado 

especial. Ademais, o documento juntado é hábil a comprovar a 

negativação pelas Requeridas. In casu, é oportuno esclarecer que a 

relação travada entre as partes é de natureza consumerista, nos termos 

do artigo 17º do CDC, razão pela qual devem ser aplicado ao caso os 

ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com 

relação ao ônus da prova, cuja inversão OPINO por se deferir nesta 

oportunidade, nos termos do artigo 6º, VIII, principalmente considerando 

que a Ré teria maior facilidade de comprovar a legitimidade da 

negativação. A requerida suscitou preliminar ausência de comprovante de 

endereço em nome do autor. Contudo, ainda que a parte autora 

precisasse juntar comprovante de endereço em seu nome, verifico que a 

contestação trouxe aos autos elementos suficientes para julgar o mérito 

do feito no estado em que se encontra. Assim, REJEITO a presente 

preliminar. A preliminar de Inépcia da Inicial - carência de ação, ante a 

alegação de falta de provas a atestar a existência de danos morais 

pleiteados na inicial, tenho que se confundi com o mérito da presente 

demanda, devendo por assim com esse ser apreciado e por não 

vislumbrar ser necessária à produção de provas outras que não as já 

colacionadas nos autos, motivo pelo qual passo a decidir o processo com 

arrimo no art. 355, I do CPC/2015. Além do mais, a questão é de direito. 3. 

Superadas as preliminares e por não vislumbrar ser necessária à 

produção de provas outras que não as já colacionadas nos autos, motivo 

pelo qual passo a decidir o processo com arrimo no art. 355, I do 

CPC/2015. Além do mais, a questão é de direito, e, quanto aos fatos, já 

estão demonstrados nos autos pela documentação juntada. 4. No mérito a 

pretensão merece Juízo de IMPROCEDÊNCIA. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste 

à parte autora. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Novo Código de Processo Civil que estabelece 

que compita ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora sustenta que a negativação é indevida, uma vez que 

afirma categoricamente, como ponto central da demanda que nunca 

ajustou contrato de telefonia móvel com a parte reclamada, pugnando pela 

desconstituição do débito e danos morais. A parte reclamada por sua vez 

demonstrou suficientemente a legitimidade da cobrança, trazendo aos 

autos telas sistêmicas onde ilustram a contratação e utilização pelo autor 

conforme histórico de pagamento realizado pela parte autora por vários 

meses subsequentes pelo terminal móvel de número 6699669-8635, 

afastando quaisquer indícios de fraude na contratação, contudo o mesmo 

restou cancelado por inadimplência, no valor exato da negativação 

existente no extrato do SPC encartado pela própria autora, que 

comprovam a legitimidade da cobrança e o lançamento do nome da parte 

autora nos órgãos restritivos ao crédito. E a parte requerida trouxe ainda o 

áudio de atendimento telefônico do autor que confirmou sua identidade 

com todos os seus dados pessoais que acaba por comprovar a 

contratação do serviço de telefonia de um novo plano. Essas premissas 

forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou 

incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a 

inscrição restritiva. No entanto, a parte ré, em contestação logrou 

demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova 

que indicam a validade do negócio jurídico e que, por sua vez, não foram 

suficientemente comprovados na petição inicial, eis que a inversão do 

ônus da prova é invertida na relação de consumo conquanto a parte 

consumidora apresente provas mínimas para a convicção do juízo. 

Impossível, portanto, pelas razões expostas a inversão do ônus 

probatório. In casu, a parte autora deveria ter trazido junto de sua peça 

inicial ou impugnativa, o devido e necessário comprovante de pagamento 

do débito ora cobrado pela parte reclamada, de forma a demonstrar 

cabalmente seu direito lesado, o que não ocorreu. No que tange à 

ausência de contrato assinado pela autora, ressalto que é notório a 

possibilidade da contratação de serviços telefônicos via SMS, internet ou 

ligação telefônica. Conforme o entendimento jurisprudencial contratação 

via call center, gera contrato verbal entre as partes, sendo assim a 

requerida comprovou que o débito é devido, vejamos a jurisprudência: 

TJ-RS - Apelação Cível AC 70065240905 RS (TJ-RS) Data de publicação: 

03/08/2015 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. 

CONSUMIDOR. TELEFONIA. SOLICITAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

COMPROVADA. PRETENSÃO RESISTIDA. CONTRATAÇÃO VIA CALL 

CENTER. INEXISTÊNCIA DO CONTRATO ESCRITO. TELAS DO SISTEMA 

QUE EVIDENCIAM AS LIGAÇÕES EFETUADAS. Comprovada a solicitação 

dos documentos na via extrajudicial, sem atendimento por parte da 

concessionária, restando configurada a pretensão resistida. 

Impossibilidade de exibição do contrato de telefonia escrito e assinado 

pela consumidora, pois verossímil a alegação de que a contratação tenha 

ocorrido por meio do call Center. Em vista disso, suficiente a exibição do 

contrato padrão. As telas do sistema trazem, de forma discriminada, as 

ligações efetuadas a partir do terminal, possibilitando a contestação 

destas, se for o caso. Por tal razão, no caso concreto, substituem a 

exibição das faturas. A prova de que o débito foi contraído pela 

consumidora, bem como o histórico atualizado do débito, devem ser 

requeridos em ação própria, na medida em que não se constituem em 

documentos passíveis de exibição. Sucumbência mantida nos termos da 

sentença, na medida em que não houve alteração do julgado. APELO 

DESPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70065240905, Décima 

Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz 

Pozza, Julgado em 30/07/2015). Presentes indícios substanciais de que o 

débito que ensejou a negativação é devido, presume-se verdadeira a 
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versão posta na contestação e, havendo débitos, a inclusão da devedora 

nos cadastros restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. 

Dessa forma não há que se falar em inexistência de débito, bem assim de 

configuração de danos morais. Não resta dúvida, portanto, de que a parte 

reclamante não quitou seu débito com a requerida. Assim, tenho que a 

hipótese é de improcedência do pedido. Restou evidente que a parte 

demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando 

vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, do Código 

de Processo Civil/2015. Os fatos mencionados demonstram atitude de 

deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante como litigante 

de má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por 

meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os 

juizados especiais de processos, retardando o julgamento de causas 

legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional. O 

oferecimento de pedido contraposto por pessoa jurídica em sede de 

Juizados Especiais, salvo as exceções expressamente previstas em lei, 

subverte o microssistema instituído pela Lei n. 9.099/95, porquanto 

permite, por vias transversas, que a pessoa jurídica se valha dessa 

justiça diferenciada para demandar em causa própria, o que afronta não 

só o art. 8º da Lei de Regência como o sistema em sua inteireza. Nesse 

caso, acolher o pedido contraposto seria admitir que a reclamada figure no 

polo ativo da lide em descompasso com o microssistema estabelecido 

nessa Lei. DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do NCPC, 

OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por ROSIVALDO 

DOS ANJOS DA COSTA em desfavor da VIVO S.A. Ademais, OPINO pelo 

indeferimento do pedido contraposto. Fundamento minha convicção no art. 

8º, da Lei n. 9.099/95, que trata da capacidade processual para litigar nos 

juizados especiais. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 

9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA À consideração do Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Poxoréu, para homologação do presente 

projeto de acordo com o artigo 40, da lei 9.099/95. ADRIELE ROSANGELA 

LEMES Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da 

minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo 

com baixas. DARWIN DE SOUZA PONTES JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000735-30.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO LELIS JUIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO OAB - MT0014537A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

1000735-30.2019.8.11.0014. REQUERENTE: ANTONIO LELIS JUIZ 

REQUERIDO: MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A. PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Dispensado o relatório, em atenção ao que dispõe 

o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida por ANTONIO 

LELIS JUIZ em face de MORRO DA MESA CONCESSIONÁRIA S/A. 

Devidamente citada, a reclamada apresentou contestação tempestiva. A 

audiência de conciliação restou infrutífera. FUNDAMENTO E DECIDO 

Analisando o processo verifico que encontra-se consubstanciado o 

bastante para julgamento sendo desnecessária a produção de outras 

provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado do mérito, 

conforme faculta o artigo 355, I, do Código de Processo Civil e com 

fundamento nos princípios da celeridade e economia processual. No caso 

em apreço, aplico a Lei 8.078/90, eis que presentes os elementos da 

relação de consumo. De um lado a consumidora nos termos do artigo 2° do 

CDC. De outro lado, o fornecedor conforme dispõe o artigo 3°, caput, da 

mesma legislação. O produto aperfeiçoa-se ao que preceitua o Parágrafo 

1 do artigo 3° do CDC. Nesse passo, a inversão do ônus da prova 

encontra-se fundamentada nos termos do artigo 6°, VIII, do CDC em face 

da hipossuficiência técnica, científica, informacional e econômica da 

reclamante na produção de provas. Por conseguinte, e diante da 

responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços nos termos do art. 

14, caput do CDC, necessária a aplicação da inversão do ônus da prova, 

conforme dispõe o art. 6º, VIII do CDC, vez que presentes os requisitos 

vulnerabilidade e hipossuficiência técnica/científica da Reclamante na 

produção de provas técnicas, Passo à análise do mérito. O reclamante 

alega que em 23 de novembro de 2018, por volta do KM098, a rodovia 

encontrava-se com detritos na pista de rolagem o que ocasionou danos no 

para-brisa de seu veículo. Aduz o requerente que se dirigiu ao Morro da 

Mesa Concessionária, objetivando, ser ressarcido pelos danos ao qual 

fora vítima, porém, não obteve êxito. A requerida, por sua vez, alega que 

realizou vistoria no local indicado pelo autor e não foi constatada a 

existência de detritos na pisto, bem como afirma que o autor não 

comprovou suas alegações. Alega ainda, que a mesma não foi 

responsável pelo fato e não cometeu nenhum ato ilícito que enseje 

indenização. Compulsando os autos verifico que neste caso o ônus da 

prova é da promovida, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei nº 

8.078/90. Em que pese se tratar de prestadora de serviço público, que 

está sujeita à responsabilização civil prevista no art. 37, § 6º, da 

Constituição Federal, a responsabilidade, no caso em tela, é subjetiva, 

calcada na culpa, já que o ato ilícito apontado é omissivo (dever de 

conservação e manutenção da via). Assim, impõe-se analisar, no caso em 

exame, a existência de culpa da concessionária prestadora de serviço 

público pela ocorrência do fato em debate, bem como do nexo causal 

entre a sua conduta e o dano suportado pelo autor (conserto do 

automóvel). No caso dos autos não há responsabilidade, eis que não 

comprovado que os danos sofridos foram causados por detritos na pista, 

bem como que a requerida comprovou suas alegações por meio de fotos 

retiradas no momento da vistoria, onde pode se observar a não existência 

de detritos na pista. Em que pese as afirmações do requerente, inexiste 

nos autos elementos que permitam conferir verossimilhança à sua tese. O 

autor não se desincumbiu do seu encargo probatório, de acordo com o art. 

373, I do CPC, trazendo apenas os comprovantes de pagamento de 

pedágios e o orçamento do vidro quebrado. Dessa forma, ainda que se 

trate de responsabilidade da concessionária ré, cabe ao autor comprovar, 

ainda que minimamente, fato constitutivo do seu direito, não o fazendo, 

impõe-se o julgamento de improcedência da ação. DISPOSITIVO Posto 

isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais feitos por ANTONIO 

LELIS JUIZ em desfavor de MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A. 

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e 

nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. 

SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA À consideração do 

Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Poxoréu, para homologação do presente projeto de acordo com o artigo 

40, da lei 9.099/95. ADRIELE ROSANGELA LEMES Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. DARWIN DE 

SOUZA PONTES JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000833-15.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

SOLENY CAVALCANTE DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA OAB - MT0018399A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

1000833-15.2019.8.11.0014. REQUERENTE: SOLENY CAVALCANTE DE 

ALMEIDA REQUERIDO: VIVO S.A. PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de reclamação cível alegando a parte reclamante que 

teve seus dados indevidamente incluídos nas listas dos órgãos de 

proteção ao crédito no dia 09/09/2016, por débito no importe de R$ 

122,16(cento e vinte e dois reais e dezesseis centavos) o qual afirma não 

possuir, haja vista que jamais teria celebrado qualquer contrato para 
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utilização de serviços da operadora reclamada a ponto de justificar a 

restrição em apreço. Pugnando ao final, pela declaração de inexistência 

do débito que originou a negativação referida, bem como pugnou ainda 

pela condenação da reclamada a reparação por danos morais. 1. Os 

autos estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 

para o legítimo exercício do direito de ação. 2. Rejeito o pedido da 

Requerida de juntada original do comprovante de negativação, uma vez 

que trata-se de excesso de burocracia incompatível com o rito do juizado 

especial. Ademais, o documento juntado é hábil a comprovar a 

negativação pelas Requeridas. In casu, é oportuno esclarecer que a 

relação travada entre as partes é de natureza consumerista, nos termos 

do artigo 17º do CDC, razão pela qual devem ser aplicado ao caso os 

ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com 

relação ao ônus da prova, cuja inversão OPINO por se deferir nesta 

oportunidade, nos termos do artigo 6º, VIII, principalmente considerando 

que a Ré teria maior facilidade de comprovar a legitimidade da 

negativação. 3. Superada as preliminares e por não vislumbrar ser 

necessária à produção de provas outras que não as já colacionadas nos 

autos, motivo pelo qual passo a decidir o processo com arrimo no art. 355, 

I do CPC/2015. Além do mais, a questão é de direito, e, quanto aos fatos, já 

estão demonstrados nos autos pela documentação juntada. 4. No mérito a 

pretensão merece Juízo de IMPROCEDÊNCIA. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste 

à parte autora. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Novo Código de Processo Civil que estabelece 

que compita ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora sustenta que a negativação é indevida, uma vez que 

afirma categoricamente, como ponto central da demanda que nunca 

ajustou contrato de telefonia móvel com a parte reclamada, pugnando pela 

desconstituição do débito e danos morais. A parte reclamada por sua vez 

demonstrou suficientemente a legitimidade da cobrança, trazendo aos 

autos telas sistêmicas onde ilustram a contratação e utilização pela autora 

conforme histórico de pagamento realizado pela parte autora por vários 

meses subsequentes pelo terminal móvel de número 66 99644-6111 e 66 

99932-9747, afastando quaisquer indícios de fraude na contratação, 

contudo o mesmo restou cancelado por inadimplência, no valor exato da 

negativação existente no extrato do SPC encartado pela própria autora, 

que comprovam a legitimidade da cobrança e o lançamento do nome da 

parte autora nos órgãos restritivos ao crédito. Essas premissas forçam 

reconhecer que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, 

como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição 

restritiva. No entanto, a parte ré, em contestação logrou demonstrar a 

legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova que indicam a 

validade do negócio jurídico e que, por sua vez, não foram suficientemente 

comprovados na petição inicial, eis que a inversão do ônus da prova é 

invertida na relação de consumo conquanto a parte consumidora 

apresente provas mínimas para a convicção do juízo. Impossível, portanto, 

pelas razões expostas a inversão do ônus probatório. In casu, a parte 

autora deveria ter trazido junto de sua peça inicial ou impugnativa, o 

devido e necessário comprovante de pagamento do débito ora cobrado 

pela parte reclamada, de forma a demonstrar cabalmente seu direito 

lesado, o que não ocorreu. No que tange à ausência de contrato assinado 

pela autora, ressalto que é notório a possibilidade da contratação de 

serviços telefônicos via SMS, internet ou ligação telefônica. Conforme o 

entendimento jurisprudencial contratação via call center, gera contrato 

verbal entre as partes, sendo assim a requerida comprovou que o débito é 

devido, vejamos a jurisprudência: TJ-RS - Apelação Cível AC 

70065240905 RS (TJ-RS) Data de publicação: 03/08/2015 Ementa: 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO 

CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONSUMIDOR. TELEFONIA. 

SOLICITAÇÃO EXTRAJUDICIAL COMPROVADA. PRETENSÃO RESISTIDA. 

CONTRATAÇÃO VIA CALL CENTER. INEXISTÊNCIA DO CONTRATO 

ESCRITO. TELAS DO SISTEMA QUE EVIDENCIAM AS LIGAÇÕES 

EFETUADAS. Comprovada a solicitação dos documentos na via 

extrajudicial, sem atendimento por parte da concessionária, restando 

configurada a pretensão resistida. Impossibilidade de exibição do contrato 

de telefonia escrito e assinado pela consumidora, pois verossímil a 

alegação de que a contratação tenha ocorrido por meio do call Center. Em 

vista disso, suficiente a exibição do contrato padrão. As telas do sistema 

trazem, de forma discriminada, as ligações efetuadas a partir do terminal, 

possibilitando a contestação destas, se for o caso. Por tal razão, no caso 

concreto, substituem a exibição das faturas. A prova de que o débito foi 

contraído pela consumidora, bem como o histórico atualizado do débito, 

devem ser requeridos em ação própria, na medida em que não se 

constituem em documentos passíveis de exibição. Sucumbência mantida 

nos termos da sentença, na medida em que não houve alteração do 

julgado. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70065240905, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 30/07/2015). Presentes indícios 

substanciais de que o débito que ensejou a negativação é devido, 

presume-se verdadeira a versão posta na contestação e, havendo 

débitos, a inclusão da devedora nos cadastros restritivos de crédito 

constitui exercício regular do direito. Dessa forma não há que se falar em 

inexistência de débito, bem assim de configuração de danos morais. Não 

resta dúvida, portanto, de que a parte reclamante não quitou seu débito 

com a requerida. Assim, tenho que a hipótese é de improcedência do 

pedido. No que tange à litigância de má-fé, entendo que não deve ser 

deferida, uma vez que se trata, no caso, do livre exercício do direito 

constitucional de ação. O oferecimento de pedido contraposto por pessoa 

jurídica em sede de Juizados Especiais, salvo as exceções 

expressamente previstas em lei, subverte o microssistema instituído pela 

Lei n. 9.099/95, porquanto permite, por vias transversas, que a pessoa 

jurídica se valha dessa justiça diferenciada para demandar em causa 

própria, o que afronta não só o art. 8º da Lei de Regência como o sistema 

em sua inteireza. Nesse caso, acolher o pedido contraposto seria admitir 

que a reclamada figure no polo ativo da lide em descompasso com o 

microssistema estabelecido nessa Lei. DISPOSITIVO Posto isso, com 

fulcro no art. 487, I, do NCPC, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados por SOLENY CAVALCANTE DE ALMEIDA em desfavor da 

VIVO S.A. Ademais, OPINO pelo indeferimento do pedido contraposto. 

Fundamento minha convicção no art. 8º, da Lei n. 9.099/95, que trata da 

capacidade processual para litigar nos juizados especiais. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas 

nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA À consideração do Excelentíssimo juiz 

de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Poxoréu, para 

homologação do presente projeto de acordo com o artigo 40, da lei 

9.099/95. ADRIELE ROSANGELA LEMES Juíza Leiga VISTOS, Homologo 

por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. DARWIN DE SOUZA 

PONTES JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000909-39.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO JORGE NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO OAB - MT0014537A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

1000909-39.2019.8.11.0014. REQUERENTE: JOAO JORGE NETO 

REQUERIDO: MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A. PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Dispensado o relatório, em atenção ao que dispõe 

o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida por JOAO JORGE 

NETO em face de MORRO DA MESA CONCESSIONÁRIA S/A. Devidamente 

citada, a reclamada apresentou contestação tempestiva. A audiência de 

conciliação restou infrutífera. FUNDAMENTO E DECIDO Analisando o 
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processo verifico que encontra-se consubstanciado o bastante para 

julgamento sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo 

pelo qual passo ao julgamento antecipado do mérito, conforme faculta o 

artigo 355, I, do Código de Processo Civil e com fundamento nos princípios 

da celeridade e economia processual. No caso em apreço, aplico a Lei 

8.078/90, eis que presentes os elementos da relação de consumo. De um 

lado a consumidora nos termos do artigo 2° do CDC. De outro lado, o 

fornecedor conforme dispõe o artigo 3°, caput, da mesma legislação. O 

produto aperfeiçoa-se ao que preceitua o Parágrafo 1 do artigo 3° do CDC. 

Nesse passo, a inversão do ônus da prova encontra-se fundamentada 

nos termos do artigo 6°, VIII, do CDC em face da hipossuficiência técnica, 

científica, informacional e econômica da reclamante na produção de 

provas. Por conseguinte, e diante da responsabilidade objetiva do 

fornecedor de serviços nos termos do art. 14, caput do CDC, necessária a 

aplicação da inversão do ônus da prova, conforme dispõe o art. 6º, VIII do 

CDC, vez que presentes os requisitos vulnerabilidade e hipossuficiência 

técnica/científica da Reclamante na produção de provas técnicas, Passo à 

análise do mérito. O reclamante alega que em 28 de Março de 2019, por 

volta do KM041, a rodovia encontrava-se com detritos na pista de rolagem 

o que ocasionou danos no para-brisa de seu veículo. Aduz o requerente 

que se dirigiu ao Morro da Mesa Concessionária, objetivando, ser 

ressarcido pelos danos ao qual fora vítima, porém, não obteve êxito. A 

requerida, por sua vez, alega que realizou vistoria no local indicado pelo 

autor e não foi constatada a existência de detritos na pisto, bem como 

afirma que o autor não comprovou suas alegações. Alega ainda, que a 

mesma não foi responsável pelo fato e não cometeu nenhum ato ilícito que 

enseje indenização. Compulsando os autos verifico que neste caso o 

ônus da prova é da promovida, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei 

nº 8.078/90. Em que pese se tratar de prestadora de serviço público, que 

está sujeita à responsabilização civil prevista no art. 37, § 6º, da 

Constituição Federal, a responsabilidade, no caso em tela, é subjetiva, 

calcada na culpa, já que o ato ilícito apontado é omissivo (dever de 

conservação e manutenção da via). Assim, impõe-se analisar, no caso em 

exame, a existência de culpa da concessionária prestadora de serviço 

público pela ocorrência do fato em debate, bem como do nexo causal 

entre a sua conduta e o dano suportado pelo autor (conserto do 

automóvel). No caso dos autos não há responsabilidade, eis que não 

comprovado que os danos sofridos foram causados por detritos na pista, 

bem como que a requerida comprovou suas alegações por meio de fotos 

retiradas no momento da vistoria, onde pode se observar a não existência 

de detritos na pista. Em que pese as afirmações do requerente, inexiste 

nos autos elementos que permitam conferir verossimilhança à sua tese. O 

autor não se desincumbiu do seu encargo probatório, de acordo com o art. 

373, I do CPC, trazendo apenas os comprovantes de pagamento de 

pedágios e o orçamento do vidro quebrado. Dessa forma, ainda que se 

trate de responsabilidade da concessionária ré, cabe ao autor comprovar, 

ainda que minimamente, fato constitutivo do seu direito, não o fazendo, 

impõe-se o julgamento de improcedência da ação. DISPOSITIVO Posto 

isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais feitos por JOAO JORGE 

NETO em desfavor de MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e 

nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. 

SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA À consideração do 

Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Poxoréu, para homologação do presente projeto de acordo com o artigo 

40, da lei 9.099/95. ADRIELE ROSANGELA LEMES Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. DARWIN DE 

SOUZA PONTES JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000894-70.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

NELICE ANTUNES FERRAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON LIMA VIEIRA OAB - MT24653/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

1000894-70.2019.8.11.0014. REQUERENTE: NELICE ANTUNES FERRAZ 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Dispensado o relatório, em atenção 

ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de demanda em que a 

causa de pedir funda-se na alegação de existência de falha na prestação 

de serviços da empresa reclamada que ante uma oscilação no 

fornecimento de energia a residência do requerente que teria motivado a 

queima de uma televisão e um notebook da residência da autora, que 

mesmo após solicitar administrativamente o ressarcimento este foi negado. 

Ao final a autora pugnou pagamento dos danos materiais sofridos. 1. Os 

autos estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 

para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que não se 

aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 

38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato sentencial, dos 

elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 

162 do Fonaje. 2. A preliminar de incompetência não merece guarida, já 

que, não se vislumbra a necessidade de realização de perícia ou vistoria 

técnica, para o escorreito julgamento da ação. 3. Superada a preliminar 

referida acima e por não vislumbrar ser necessária à produção de provas 

outras que não as já colacionadas nos autos, motivo pelo qual passo a 

decidir o processo com arrimo no art. 355, I do CPC/2015. Além do mais, a 

questão é de direito, e, quanto aos fatos, já estão demonstrados nos 

autos pela documentação juntada. 4. No mérito a pretensão merece Juízo 

de improcedência. A autora que em razão distúrbio/descarga de energia 

elétrica sofreu danos em aparelhos eletrônicos, o que deu ensejo ao dano 

material no valor de R$ 4.577,00(quato mil e quinhentos e setenta e sete 

rais). Regularmente citada (fls. 86), a ré apresentou contestação 

,alegando preliminares e impugnando o nexo causal entre a prestação de 

seus serviços e os danos provocados nos aparelhos danificados. Pugnou 

pela aplicabilidade da Resolução normativa n. 414/2010 da ANEEL e pela 

produção de prova pericial. Considerando que o magistrado é o 

destinatário da prova, compete a ele mensurara pertinência e necessidade 

na sua produção, deferindo aquelas aptas a sanarem dúvidas pertinentes 

ao deslinde do feito e indeferindo aquelas sem relevância ao seu 

convencimento, respeitados, dessa forma, os princípios constitucionais do 

devido processo legal e da duração razoável do processo. No caso em 

tela, reputo que a produção de prova pericial indireta não contribuiria para 

elucidar o ponto controvertido relativo ao nexo causal, pois não houve 

preservação dos equipamentos, tampouco do local o que é presumível 

ante o tempo decorrido. Nesse quadro, nenhuma valia teria um trabalho 

pericial lastreado em cenários hipotéticos. Também não contribuiria para 

esclarecer sobre o nexo causal a realização de perícia sobre os 

orçamentos e laudos juntados, eis que o perito não teria como confrontar 

aqueles documentos com outros elementos de prova, de modo que a 

perícia limitar-se-ia a apurar a autenticidade dos "laudos técnicos", o que 

não é objeto de controvérsia.Ainda, indefiro o pedido de oitiva de 

testemunhas, pois inexistem fatos a serem comprovados por depoimentos. 

Passo ao julgamento da ação. Trata-se de demanda recorrente, sendo os 

pedidos lastreados em orçamentos, laudos, ordens de serviço, emitidos 

por pessoas ou empresas cuja qualificação técnica se desconhece. É 

sabido ainda que os danos em aparelhos eletrônicos podem ter causas 

diversas que não somente o oscilação de energia.Com efeito, a queima do 

aparelho pode ter como causa descargas elétricas, oscilações no sinal, e 

também mal contato de fios, oxidação em componentes dos aparelhos, 

fugade corrente, uso incorreto do equipamento ou defeitos originados na 

unidade consumidora. A requerida alega que não registrou qualquer falha 

na prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica nas datas, 

horários e locais indicados, impugnando o nexo causal. A aplicação do 

Código de Defesa do Consumidor, diante da sub-rogação dosdireitos, não 

exime a autora de demonstrar a existência de nexo causal, requisito da 

responsabilidade civil. Acrescente-se que"nada justifica a inversão do 

ônus da prova, embora se trate de relação de consumo, pois não se 

fazem presentes os requisitos do artigo 6º, inciso VIII, do Códigode Defesa 
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do Consumidor."(TJSP; Apelação Cível 1020044-11.2019.8.26.0114; 

Relator(a): Antonio Rigolin; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; 

Foro de Campinas - 10ªVara Cível; Data do Julgamento: 25/07/2017; Data 

de Registro: 21/02/2020). Pondero, no tocante os laudos unilateriais 

juntados que, como regra, as pequenas empresas voltadas para 

consertos de eletroeletrônicos apenas têm condição de afirmar qual a 

peça avariada e o motivo (oscilação de energia). Ocorre que a 

'sobrecarga' pode ter origem dentro da própria residência ou por outro 

indutor distinto da rede de distribuição da concessionária. A perícia 

especializada nos referidos equipamentos ou na peça substituída 

eliminaria tal dúvida. Desse modo, ainda que a responsabilização da 

concessionária seja de fato objetiva, ela não pode produzir prova 

absolutamente diabólica, de modo que cabia à autora trazer elementos que 

fossem suficientes para se estabelecer nexo causal entre os danos e 

falha dos serviços da requerida. E dentro da dinâmica que envolve a 

indução elétrica, em tese, a responsabilização por danos a equipamentos 

que também são conectados à outras redes (telefonia, tv a cabo, etc.),que 

compartilham os postes de distribuição de energia, deve ser 

individualizada. Assim, bastaria a autora reter e disponibilizar os 

equipamentos ou peças avariadas para inspeção pela concessionária, 

para que o ônus da prova ficasse invertido dentro da sua distribuição 

dinâmica (artigo 373, § 1º, do NCPC). Nesses termos, foi recentemente 

julgada a apelação abaixo ementada: "REGRESSIVA Indenização 

securitária de danos causados em eletroeletrônicosque guarneciam imóvel 

de segurado da autora em razão de oscilação brusca na tensão do 

fornecimento de energia, em decorrência de descargas elétricas (raios) 

Contestação alegando falta de elementos para investigação de nexo 

causal com eventual falha de seus serviços, além da não submissão dos 

equipamentos avariados para inspeção nos termos da Resolução 

ANEEL414/2010, além da consumação da prescrição ânua para o 

ressarcimento - Pretensão julgada antecipadamente e improcedente em 

primeiro grau de jurisdição, porque apesar da responsabilidade objetiva da 

concessionária sobre os serviços prestados, não houve prova da efetiva 

indenização ao segurado - Irresignação recursal da seguradora alegando 

que trouxe documento que comprova a indenização, que poderia ter sido 

complementado por outro caso necessário em instrução, que não foi 

aberta, reiterando os argumentos da sua inicial - SUB-ROGAÇÃO Hipótese 

em que nas indenizações resultantes de danos materiais a seguradora se 

sub-roga 'nos mesmos direitos e ações que competirem ao segurado 

contra o autor do dano'(artigo 786 do Código Civil) Circunstância em que a 

relação entre o segurado e a ré é de índole'contratual', regida pelo Código 

de Defesa do Consumidor, de modo que para o ressarcimento do dano 

bastaria a seguradora apresentar dados sobre o sinistro (data, hora e 

local), bem como preservar os equipamentos avariados, ou as peças 

trocadas, para posterior inspeção pela concessionária de energia, 

segundo estabelecido na Resolução ANEEL 414/2010 (artigo 

206)Procedimento necessário para o estabelecimento do nexo causal, eis 

que a queima de aparelhos por sobretensão pode ter origem dentro da 

própria residência ou transmitida por outros meios físicos distintos da rede 

de distribuição da ré (telefonia, tv a cabo, antena parabólica, etc.) - 

Impossibilidade de produção de prova 'diabólica' pela concessionária 

Indenização negada, por falta de comprovação de nexo causal, a despeito 

do documento faltante sobre o pagamento ao segurado - Sentença 

mantida, por outro fundamento Apelação não provida.(TJSP; 

ApelaçãoCível 1017222-83.2018.8.26.0114; Relator (a): Jacob Valente; 

Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 7ª 

Vara Cível; Data do Julgamento: 08/10/2019; Data de Registro:08/10/2019). 

Cumpre salientar que a requerida é assegurado o direito de acessar e 

avaliar os equipamentos supostamente danificados por descargas 

elétricas. A propósito, a Resolução 414/2010 da ANEEL, que estabelece 

as "Condições Gerais de Fornecimento de Energia Elétrica" de forma 

atualizada e consolidada, dispõe em seu Capítulo XVI, que:"Art. 206. A 

distribuidora pode fazer verificação in loco do equipamento danificado, 

solicitar que o consumidor o encaminhe para oficina por ela autorizada, ou 

retirar o equipamento para análise.(...) § 3º O consumidor deve permitir o 

acesso ao equipamento e às instalações da unidade consumidora sempre 

que solicitado, sendo o impedimento de acesso, devidamente comprovado, 

motivo para a distribuidora indeferir o ressarcimento. " No caso em testilha, 

considerando que a autora não se precaveu, autorizando o reparo dos 

equipamentos sem análise pela concessionária de energia elétrica, 

assumiu o risco decorrente do questionamento do nexo causal, sendo o 

caso de improcedência, pela inviabilização da prova. Corroborando, trago 

à lume os julgados recentíssimos que seguem do E.: "APELAÇÃO – 

"AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS" – Fornecimento de 

Energia Elétrica – Seguradora ajuizou ação regressiva contra a empresa 

concessionária de serviço de fornecimento de energia elétrica – Alegação 

de danos a bens de segurado, causados por descarga elétrica – 

Sentença de procedência – Apelo da ré - Provaproduzida pela 

seguradora, genérica e de cunho unilateral, não tem o condão de, 

embasar a condenação - Pretensão de ressarcimento que não deve 

prosperar – Sentença reformada - RECURSO PROVIDO."(TJSP; Apelação 

Cível 1017673-97.2017.8.26.0032; Relator (a): AnaCatarina Strauch; 

Órgão Julgador: 27ª Câmara de Direito Privado; Foro de Araçatuba - 3ª 

VaraCível; Data do Julgamento: 31/05/2019; Data de Registro: 31/05/2019). 

Sendo assim sem a juntada do laudo referente ao motivo da queima dos 

aparelhos, julga-se improcedente o pedido de ressarcimento de danos 

materais. DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais 

feitos por NELICE ANTUNES FERRAZ em desfavor de ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da 

Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. SUBMETO o presente 

PROJETO DE SENTENÇA À consideração do Excelentíssimo juiz de Direito 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Poxoréu, para homologação do 

presente projeto de acordo com o artigo 40, da lei 9.099/95. ADRIELE 

ROSANGELA LEMES Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. DARWIN DE SOUZA PONTES JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000897-25.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANY SANTOS DE JESUS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRESSAN HATAKEYAMA & CIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA OAB - MT7719-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

1000897-25.2019.8.11.0014. REQUERENTE: CRISTIANY SANTOS DE 

JESUS DE OLIVEIRA REQUERIDO: BRESSAN HATAKEYAMA & CIA LTDA 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Dispensado o relatório, em atenção 

ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de reclamação cível 

alegando a parte reclamante que teve seus dados indevidamente incluídos 

nas listas dos órgãos de proteção ao crédito no dia 10/0/2019 por débitos 

no importe de R$ 99,50(noventa e nove reais e cinquenta centavos) e R$ 

291,79(duzentos e noventa e um reais e setenta e nove centavos), no dia 

11/01/2019 por débitos no importe de R$ 99,50(noventa e nove reais e 

cinquenta centavos) e R$ 291,79(duzentos e noventa e um reais e setenta 

e nove centavos). Ao final a requerente pugnou pela declaração de 

inexistência do débito, bem como pela condenação da Requerida a 

reparação por danos morais. 1. Os autos estão maduros para a prolação 

de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não 

havendo vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os 

princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de 

seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os 

pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e regular do 

processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do direito de 

ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do 

CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do Fonaje. 2. In casu, 

é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de 

natureza consumerista, nos termos do artigo 17º do CDC, razão pela qual 

devem ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor, inclusive com relação ao ônus da prova, cuja inversão OPINO 

por se deferir nesta oportunidade, nos termos do artigo 6º, VIII, 

principalmente considerando que a Ré teria maior facilidade de comprovar 

a legitimidade da negativação. 3. No mérito a pretensão merece Juízo de 
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improcedência. Não há dúvida acerca da existência da restrição do nome 

da requerente junto ao órgão de proteção ao crédito, porquanto tal 

situação vem assentada pelo extrato de negativação juntado na exordial, 

indicando a existência de débitos da requerente em favor da requerida. 

Verifico dos autos que a documentação apresentada pela requerente se 

limitou a referido extrato de restrição, além de fotocópias do documento 

pessoal de RG e procuração “ Ad Judicia”. Sustentou o autor que jamais 

celebrou negócio jurídico com o réu e que nunca recebeu qualquer 

produto fornecido por este, de modo que devem ser declarados 

inexistentes os débitos protestados. O réu, por sua vez, afirmou que as 

partes celebraram o negócio jurídico, consistente na compra de produtos 

da marca Boticário, pleiteando, assim, o pagamento dos valores devidos, 

referente a duas notas fiscais 44093 e 44102. A controvérsia cinge-se em 

saber se houve relação jurídica entre as partes e, em caso positivo, se o 

protesto do título de crédito foi regular. Pois bem. Observa-se dos autos 

que os débitosnegativados, segundo o réu, está embasado na abertura do 

cadastro de revendedor autônomo em nome da autora, nos extratos de 

pedidos e nas notas fiscais da compra. Deste modo, tais documentos 

servem para confirmar a existência da relação jurídica entre as partes, já 

que, foi assinado pela autora, e esta alegou reconhecer a divida em 

audiência de conciliação. No que tange às notas fiscais juntadas aos 

autos, observa-se que, inicialmente, coma contestação, a empresa ré 

juntou cópias apostas assinatura no canhoto de recebimento da 

mercadoria comprovando que os produtos foram entregues e recebidos 

por familiares da autora. Observa-se, também, que os valores negativados 

são iguais daqueles discriminados nas mencionadas notas fiscais. 

Referidos documentos se traduzem em provas a socorrer as alegações 

trazidas pela requerida, apresentando todos os dados pertinentes, além 

do que o autor não trouxe qualquer contraprova hábil a contradizer as 

alegações trazidas na peça de defesa. Diante deste contexto, forçoso 

declarar a existência da relação jurídica entre as partes e, em 

consequência, a exigibilidade dos débitos referentes as negativações. 

Desnecessária a dilação probatória, porquanto as alegações 

controvertidas encontram-se elucidadas pela prova documental, sendo 

desnecessária a prova oral ou pericial para esclarecimentos relevantes ao 

seu deslinde. O teor do disposto no parágrafo único do artigo 355, inciso I 

do Código de Processo Civil, sendo certo que “Em matéria de julgamento 

antecipado da lide, predomina a prudente discrição do Magistrado, no 

exame da necessidade ou não da realização de prova em audiência, ante 

as circunstâncias de cada caso concreto e a necessidade de não ofender 

o princípio do pleno contraditório” (STJ- 4ª Turma, RESP. 3047/ES, rel. Min. 

Athos Carneiro). No mais, pondere-se ser dispensável a manifestação 

expressa sobre todas as alegações das partes. O que importa é que os 

temas relevantes sejam apreciados, o que foi feito na espécie. Nesse 

sentido, o seguinte julgado do STJ:“O julgador não tem o dever de 

discorrer esgotadamente sobre os regramentos legais existentes e nem 

está obrigado a responder a todos os questionamentos das partes se já 

encontrou motivo suficiente para fundamentar a sua decisão. Ausência de 

omissão a viciar o julgamento de segundo grau. Violação ao art. 535, II,do 

CPC que se repele” (REsp nº 614.042-0-PR, 1ª Turma, v.u., Rel.Min. JOSÉ 

DELGADO, j. em 22.2.2005). Segundo o artigo 373, incisos I e II, do Código 

de Processo Civil,cabe às partes a comprovação de suas alegações, 

impondo ao demandante a prova dos fatos constitutivos de seu direito e 

ao demandado a prova dos fatos modificativos, impeditivos ou extintivos 

do direito a fundar o exercício da pretensão. Neste diapasão, 

imprescindível a comprovação da relação negocial, consubstanciada na 

prestação de serviço, causa subjacente à emissão das fatura, sendo o 

protesto pressuposto do inadimplemento. Ora, a parte autora deveria, 

quando da impugnação trazer aos autos comprovação do que ali alegou 

fato que inexistiu, tanto que não apresentou impugnação, sequer 

apresentou provas que pudessem vir a atestar suas alegações na inicial. 

Vale referir que apenas a parte demandada deu cumprimento à regra 

contida em referido dispositivo legal, porquanto ao rebater os argumentos 

expendidos na inicial trouxe aos autos a comprovação documental 

suficiente ao afastamento da procedência do pedido em seu desfavor. De 

outro tanto, a parte demandante não se desincumbiu de referido ônus, 

porquanto o só fato de fazer alegações não garante, por si só à certeza 

do que sustenta, sendo necessário para tanto que seja carreado aos 

autos prova do que sustenta. Nesse sentido, merece destaque o 

entendimento do Tribunal, vejamos:" (...)APELAÇÃO- AÇÃO 

DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO PORDANOS MORAIS JULGADA 

PARCIALMENTE PROCEDENTE- documentação e elementos dos autos que 

faziam ver a existência de débito de responsabilidade do apelado – 

negativação legítima - hipótese de decreto de improcedência da ação - 

recurso prov ido,  na par te  conhec ida. ( . . . ) " (Apelação n º 

1108310-21.2016.8.26.0100,Voto nº 17818, Comarca de São Paulo, 

RelatorCastro Figliolia, j. 19.06.2017)."TJ-SP 1015849-23.2017.8.26.0576 

Data da Publicação: 16.03.2018 - Ementa: AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DEBITOS CC INDENIZAÇÃO PORDANOS MORAIS 

APLICAÇÃO DO CDC TELAS DO SISTEMA ELETRÔNICO COM 

ASINFORMAÇÕES DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSUMIDOR 

DÉBITO EXIGÍVELNEGATIVAÇÃO DEVIDA DO NOME DO AUTOR EM 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO HONORÁRIOS MAJORADOS 

SENTENÇA MANTIDA. Recurso desprovido". O fato de a requerida não ter 

realizado a prévia notificação acerca da inserção do nome da autora nos 

órgãos de proteção ao crédito não encerra qualquer ilícito. Isso porque o 

dever de prévia comunicação da negativação a ser realizada é dos 

órgãos de proteção ao crédito e não do credor, consoante já pacificado 

entendimento sumulado pelo Superior Tribunalde Justiça,in verbis: Súmula 

359:“Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a 

notificação do devedor antes de proceder à inscrição.” Ademais, a autora 

no corpo de sua exordial fundamenta quanto à indenização pelo dano 

moral sofrido, entretanto, não havendo qualquer ilícito praticado na 

conduta de inserção do nome do autor no rol de inadimplentes, não há que 

se falar emindenização por danos morais. Não merece acolhimento, 

portanto o pleito de indenização por danos morais, eis que não houve 

abalo, uma vez que existe contrato entre as partes com débito pendente 

de quitação. O oferecimento de pedido contraposto por pessoa jurídica em 

sede de Juizados Especiais, salvo as exceções expressamente previstas 

em lei, subverte o microssistema instituído pela Lei n. 9.099/95, porquanto 

permite, por vias transversas, que a pessoa jurídica se valha dessa 

justiça diferenciada para demandar em causa própria, o que afronta não 

só o art. 8º da Lei de Regência como o sistema em sua inteireza. Nesse 

caso, acolher o pedido contraposto seria admitir que a reclamada figure no 

polo ativo da lide em descompasso com o microssistema estabelecido 

nessa Lei. DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos 

iniciais feitos por CRISTIANY SANTOS DE JESUS DE OLIVEIRA em 

desfavor de BRESSAN HATAKEYAMA & CIA LTDA. Ademais, OPINO pelo 

indeferimento do pedido contraposto. Fundamento minha convicção no art. 

8º, da Lei n. 9.099/95, que trata da capacidade processual para litigar nos 

juizados especiais. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 

9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA À consideração do Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Poxoréu, para homologação do presente 

projeto de acordo com o artigo 40, da lei 9.099/95. ADRIELE ROSANGELA 

LEMES Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da 

minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo 

com baixas. DARWIN DE SOUZA PONTES JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000797-70.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

A PECUARISTA TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA EPP - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO OAB - MT0014537A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

1000797-70.2019.8.11.0014. REQUERENTE: A PECUARISTA 

TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA EPP - EPP REQUERIDO: TIM 

CELULAR S.A. PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se 

de reclamação cível alegando a parte reclamante que teve seus dados 

indevidamente incluídos nas listas dos órgãos de proteção ao crédito no 
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dia 18/05/2017, por três vezes os débitos no importe de R$ 144,18(cento e 

quarenta e quatro reais e dezoito centavos) e no dia 23/07/2016 o débito 

no importe de R$ R$ 144,18(cento e quarenta e quatro reais e dezoito 

centavos) e no dia 24/04/2016 um débito no importe de R$ R$ 

144,18(cento e quarenta e quatro reais e dezoito centavos) e no outro no 

valor de R$125,56(cento e vinte e cinco reais e cinquenta e seis 

centavos) os quais afirma não possuir, haja vista que jamais teria 

celebrado qualquer contrato para utilização de serviços da operadora 

reclamada a ponto de justificar a restrição em apreço. Pugnando ao final, 

pela declaração de inexistência do débito que originou a negativação 

referida, bem como pugnou ainda pela condenação da reclamada a 

reparação por danos morais. 1. Os autos estão maduros para a prolação 

de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não 

havendo vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os 

princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de 

seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os 

pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e regular do 

processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do direito de 

ação. Inicialmente opino pela retificação do polo passivo, conquanto 

observo as empresa TIM CELULAR S.A foi incorporada pela TIM S.A, 

motivo pelo qual deve ser retificada, passando a constar exclusivamente 

TIM S.A. Ao senhor Gestor as providências que se fizerem necessárias. 

2. In casu, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é 

de natureza consumerista, nos termos do artigo 17º do CDC, razão pela 

qual devem ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de 

Defesa do Consumidor, inclusive com relação ao ônus da prova, cuja 

inversão OPINO por se deferir nesta oportunidade, nos termos do artigo 

6º, VIII, principalmente considerando que a Ré teria maior facilidade de 

comprovar a legitimidade da negativação. No caso dos autos, pretende a 

reclamada para que seja indeferido o pedido de concessão de assistência 

judicial gratuita. Ocorre que, com relação ao pedido de concessão do 

beneficio da justiça gratuita, não existe necessidade de ser analisado, 

haja vista, que o art. 54, da Lei n.º 9.099/1995, isenta os processos de 

custas no primeiro grau de jurisdição nos Juizados Especiais Cíveis. 

Ademais, a concessão dos benefícios da justiça gratuita deverá ser 

apreciada no exame de eventual recurso inominado. 3. Superada as 

preliminares e por não vislumbrar ser necessária à produção de provas 

outras que não as já colacionadas nos autos, motivo pelo qual passo a 

decidir o processo com arrimo no art. 355, I do CPC/2015. Além do mais, a 

questão é de direito, e, quanto aos fatos, já estão demonstrados nos 

autos pela documentação juntada. 4. No mérito a pretensão merece Juízo 

de IMPROCEDÊNCIA. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste à parte autora. Com 

efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Novo Código de Processo Civil que estabelece que compita ao 

autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Novo Código de Processo Civil, compete 

ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as 

razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena 

de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Com efeito, o que 

se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora 

sustenta que a negativação é indevida, uma vez que afirma 

categoricamente, como ponto central da demanda que nunca ajustou 

contrato de telefonia móvel com a parte reclamada, pugnando pela 

desconstituição do débito e danos morais. A parte reclamada por sua vez 

demonstrou suficientemente a legitimidade da cobrança, trazendo aos 

autos telas sistêmicas onde ilustram a contratação e utilização pela parte 

autora conforme histórico do terminal telefônico de número 66 3498-4952, 

afastando quaisquer indícios de fraude na contratação, contudo o mesmo 

restou cancelado por inadimplência, no valor exato das negativações 

existentes no extrato do SPC encartado pela própria parte autora, que 

comprovam a legitimidade da cobrança e o lançamento do nome da parte 

autora nos órgãos restritivos ao crédito. Essas premissas forçam 

reconhecer que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, 

como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição 

restritiva. No entanto, a parte ré, em contestação logrou demonstrar a 

legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova que indicam a 

validade do negócio jurídico e que, por sua vez, não foram suficientemente 

comprovados na petição inicial, eis que a inversão do ônus da prova é 

invertida na relação de consumo conquanto a parte consumidora 

apresente provas mínimas para a convicção do juízo. Impossível, portanto, 

pelas razões expostas a inversão do ônus probatório. In casu, a parte 

autora deveria ter trazido junto de sua peça inicial ou impugnativa, o 

devido e necessário comprovante de pagamento do débito ora cobrado 

pela parte reclamada, de forma a demonstrar cabalmente seu direito 

lesado, o que não ocorreu. No que tange à ausência de contrato assinado 

pela autora, ressalto que é notório a possibilidade da contratação de 

serviços telefônicos via SMS, internet ou ligação telefônica. Conforme o 

entendimento jurisprudencial contratação via call center, gera contrato 

verbal entre as partes, sendo assim a requerida comprovou que o débito é 

devido, vejamos a jurisprudência: TJ-RS - Apelação Cível AC 

70065240905 RS (TJ-RS) Data de publicação: 03/08/2015 Ementa: 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO 

CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONSUMIDOR. TELEFONIA. 

SOLICITAÇÃO EXTRAJUDICIAL COMPROVADA. PRETENSÃO RESISTIDA. 

CONTRATAÇÃO VIA CALL CENTER. INEXISTÊNCIA DO CONTRATO 

ESCRITO. TELAS DO SISTEMA QUE EVIDENCIAM AS LIGAÇÕES 

EFETUADAS. Comprovada a solicitação dos documentos na via 

extrajudicial, sem atendimento por parte da concessionária, restando 

configurada a pretensão resistida. Impossibilidade de exibição do contrato 

de telefonia escrito e assinado pela consumidora, pois verossímil a 

alegação de que a contratação tenha ocorrido por meio do call Center. Em 

vista disso, suficiente a exibição do contrato padrão. As telas do sistema 

trazem, de forma discriminada, as ligações efetuadas a partir do terminal, 

possibilitando a contestação destas, se for o caso. Por tal razão, no caso 

concreto, substituem a exibição das faturas. A prova de que o débito foi 

contraído pela consumidora, bem como o histórico atualizado do débito, 

devem ser requeridos em ação própria, na medida em que não se 

constituem em documentos passíveis de exibição. Sucumbência mantida 

nos termos da sentença, na medida em que não houve alteração do 

julgado. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70065240905, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 30/07/2015). Presentes indícios 

substanciais de que o débito que ensejou a negativação é devido, 

presume-se verdadeira a versão posta na contestação e, havendo 

débitos, a inclusão da devedora nos cadastros restritivos de crédito 

constitui exercício regular do direito. Dessa forma não há que se falar em 

inexistência de débito, bem assim de configuração de danos morais. Não 

resta dúvida, portanto, de que a parte reclamante não quitou seu débito 

com a requerida. Assim, tenho que a hipótese é de improcedência do 

pedido. DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do NCPC, OPINO 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por A PECUARISTA 

TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA EPP - EPP em desfavor da TIM 

S.A. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às 

normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em 

julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. 

Cumpra-se. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA À 

consideração do Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado Especial Cível da 

Comarca de Poxoréu, para homologação do presente projeto de acordo 

com o artigo 40, da lei 9.099/95. ADRIELE ROSANGELA LEMES Juíza Leiga 

VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se 

o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. DARWIN DE 

SOUZA PONTES JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000917-16.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON JESUS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO VITOR SENA NOGUEIRA LUNA OAB - MT21762/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CSF S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR OAB - SP0247319A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

1000917-16.2019.8.11.0014. REQUERENTE: JEFFERSON JESUS DE 

SOUZA REQUERIDO: BANCO CSF S.A. PROJETO DE SENTENÇA Vistos, 

etc. Dispensado o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de reclamação cível alegando a parte reclamante que 
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teve seus dados indevidamente incluídos nas listas dos órgãos de 

proteção ao crédito no dia 03/10/2018 por débito que o requerente aduz 

desconhecer sua origem, posto que afirma não possuir qualquer débito a 

ponto de justificar a restrição no importe de R$ 253,97(duzentos e 

cinquenta e três reais e noventa e sete centavos). Ao final o requerente 

pugnou pela declaração de inexistência do débito em apreço, além de ter 

pugnado ainda pela condenação da Requerida a reparação por danos 

morais. 1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as 

condições para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que 

não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à 

norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato 

sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado 

pelo Enunciado 162 do Fonaje. 2. Deixo de acolher a preliminar de 

incompetência desse juízo em razão da necessidade de perícia, visto que 

as provas produzidas nos autos são suficientes para julgamento da 

controversa trazida ao conhecimento do Poder Judiciário. Compulsando os 

autos verifica-se que a parte reclamante formulou pedido alegando 

necessidade de realização de perícia grafotécnica. Entretanto, o 

reclamado já havia sido citado, bem como, apresentado sua contestação, 

inclusive juntando diversos documentos que comprovam a relação 

contratual entre as partes, e ainda, a legalidade do débito outrora cobrado. 

Com efeito, o art. 6º, da Lei n.º 9.099/95, determina que: “o Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo 

aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum”. 3. Superada as 

preliminares e por não vislumbrar ser necessária à produção de provas 

outras que não as já colacionadas nos autos, motivo pelo qual passo a 

decidir o processo com arrimo no art. 330, I do CPC. Além do mais, a 

questão é de direito, e, as parte pugnaram pelo julgamento antecipado. 

4.No mérito a pretensão merece Juízo de Improcedência. Não há dúvida 

acerca da existência da restrição do nome do requerente junto ao órgão 

de proteção ao crédito, porquanto tal situação vem assentada pelo extrato 

de restrição juntado na exordial, indicando a existência de débito do autor 

em favor da empresa requerida. A parte requerida trouxe o contrato, 

datado de 12/04/2018 que apresenta rubrica idêntica à disposta no termo 

da audiência de conciliação, comprovando assim o valor que originou o 

débito em apreço e que atesta a contratação e a utilização de seus 

serviços com débitos pendentes, comprovando a existência da relação 

jurídica a amparar o débito apontado. Referidos documentos se traduzem 

em provas a socorrer as alegações trazidas pela requerida, apresentando 

todos os dados pertinentes, além do que o autor não trouxe qualquer 

contraprova hábil a contradizer as alegações trazidas na peça de defesa. 

Ora, a parte autora deveria, quando da impugnação trazer aos autos 

comprovação do que ali alegou fato que inexistiu, sendo que apenas 

impugnou alegando desconhecimento dos documentos juntados na 

contestação e não reconhecimento da assinatura, meras alegações não 

servem. Importante ressaltar que é desnecessária a realização de perícia 

grafotécnica, uma vez que a semelhança nas assinaturas apresentadas 

nos documentos carreados, dispensa aludido recurso. Acerca do ônus da 

prova descreve o Novo Estatuto Processual Civil de 2015 em seu art. 373 

que: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato 

constitutivo do seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Vale referir que 

apenas a parte demandada deu cumprimento à regra contida em referido 

dispositivo legal, porquanto ao rebater os argumentos expendidos na 

inicial trouxe aos autos a comprovação documental suficiente ao 

afastamento da procedência do pedido em seu desfavor. De outro tanto, a 

parte demandante não se desincumbiu de referido ônus, porquanto o só 

fato de fazer alegações não garante, por si só à certeza do que sustenta, 

sendo necessário para tanto que seja carreado aos autos prova do que 

sustenta. Nesse sentido colhe-se da jurisprudência: PROCESSO CIVIL. 

CIVIL. CONTRATO VERBAL. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 333, INCISO I, DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVA TESTEMUNHAL. 1. Incumbe ao 

autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu, provar os fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 333, I CPC). 

Não se desincumbindo a autora de tal ônus, a improcedência do pedido é 

medida que se impõe. 2. Negou-se provimento ao apelo. (TJDFT – Acórdão 

n. 577464, 20080111331082APC, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1ª Turma 

Cível, julgado em 29/03/2012, DJ 10/04/2012 p. 78). Não merece 

acolhimento, portanto o pleito de indenização por danos morais, eis que 

não houve abalo, uma vez que existe contrato entre as partes com débito 

pendente de quitação. DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 

487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, OPINO pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais feitos por JEFFERSON JESUS DE 

SOUZA em desfavor do BANCO CSF S.A. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da 

Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. SUBMETO o presente 

PROJETO DE SENTENÇA À consideração do Excelentíssimo juiz de Direito 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Poxoréu, para homologação do 

presente projeto de acordo com o artigo 40, da lei 9.099/95. ADRIELE 

ROSANGELA LEMES Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. DARWIN DE SOUZA PONTES JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000883-41.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZETH JESUS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA OAB - MT0018399A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

1000883-41.2019.8.11.0014. REQUERENTE: MARIZETH JESUS DOS 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de reclamação cível alegando a parte reclamante que 

teve seus dados indevidamente incluídos nas listas dos órgãos de 

proteção ao crédito no dia 19/08/2016, por débito no importe de 

R$144,97(cento e quarenta e quatro reais e noventa e sete centavos) o 

qual afirma não possuir, haja vista que jamais teria celebrado qualquer 

contrato para utilização de serviços da operadora reclamada a ponto de 

justificar a restrição em apreço. Pugnando ao final, pela declaração de 

inexistência do débito que originou a negativação referida, bem como 

pugnou ainda pela condenação da reclamada a reparação por danos 

morais. 1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as 

condições para o legítimo exercício do direito de ação. 2. In casu, é 

oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, nos termos do artigo 17º do CDC, razão pela qual devem 

ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor, inclusive com relação ao ônus da prova, cuja inversão OPINO 

por se deferir nesta oportunidade, nos termos do artigo 6º, VIII, 

principalmente considerando que a Ré teria maior facilidade de comprovar 

a legitimidade da negativação. A preliminar de Inépcia da Inicial - carência 

de ação, ante a alegação de falta de provas a atestar a existência de 

danos morais pleiteados na inicial, tenho que se confundi com o mérito da 

presente demanda, devendo por assim com esse ser apreciado e por não 

vislumbrar ser necessária à produção de provas outras que não as já 

colacionadas nos autos, motivo pelo qual passo a decidir o processo com 

arrimo no art. 355, I do CPC/2015. Além do mais, a questão é de direito. 3. 

Superadas as preliminares e por não vislumbrar ser necessária à 

produção de provas outras que não as já colacionadas nos autos, motivo 

pelo qual passo a decidir o processo com arrimo no art. 355, I do 

CPC/2015. Além do mais, a questão é de direito, e, quanto aos fatos, já 

estão demonstrados nos autos pela documentação juntada. 4. No mérito a 

pretensão merece Juízo de IMPROCEDÊNCIA. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste 

à parte autora. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, 
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mormente pela regra do Novo Código de Processo Civil que estabelece 

que compita ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora sustenta que a negativação é indevida, uma vez que 

afirma categoricamente, como ponto central da demanda que nunca 

ajustou contrato de telefonia móvel com a parte reclamada, pugnando pela 

desconstituição do débito e danos morais. A parte reclamada por sua vez 

demonstrou suficientemente a legitimidade da cobrança, trazendo aos 

autos telas sistêmicas onde ilustram a contratação e utilização pelo autor 

conforme histórico de pagamento realizado pela parte autora por vários 

meses subsequentes pelo terminal móvel de número 66 99656-6525, 

afastando quaisquer indícios de fraude na contratação, contudo o mesmo 

restou cancelado por inadimplência, no valor exato da negativação 

existente no extrato do SPC encartado pela própria autora, que 

comprovam a legitimidade da cobrança e o lançamento do nome da parte 

autora nos órgãos restritivos ao crédito. E a parte requerida trouxe ainda o 

áudio de atendimento telefônico do autor que confirmou sua identidade 

com todos os seus dados pessoais que acaba por comprovar a 

contratação do serviço de telefonia de um novo plano. Essas premissas 

forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou 

incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a 

inscrição restritiva. No entanto, a parte ré, em contestação logrou 

demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova 

que indicam a validade do negócio jurídico e que, por sua vez, não foram 

suficientemente comprovados na petição inicial, eis que a inversão do 

ônus da prova é invertida na relação de consumo conquanto a parte 

consumidora apresente provas mínimas para a convicção do juízo. 

Impossível, portanto, pelas razões expostas a inversão do ônus 

probatório. In casu, a parte autora deveria ter trazido junto de sua peça 

inicial ou impugnativa, o devido e necessário comprovante de pagamento 

do débito ora cobrado pela parte reclamada, de forma a demonstrar 

cabalmente seu direito lesado, o que não ocorreu. No que tange à 

ausência de contrato assinado pela autora, ressalto que é notório a 

possibilidade da contratação de serviços telefônicos via SMS, internet ou 

ligação telefônica. Conforme o entendimento jurisprudencial contratação 

via call center, gera contrato verbal entre as partes, sendo assim a 

requerida comprovou que o débito é devido, vejamos a jurisprudência: 

TJ-RS - Apelação Cível AC 70065240905 RS (TJ-RS) Data de publicação: 

03/08/2015 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. 

CONSUMIDOR. TELEFONIA. SOLICITAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

COMPROVADA. PRETENSÃO RESISTIDA. CONTRATAÇÃO VIA CALL 

CENTER. INEXISTÊNCIA DO CONTRATO ESCRITO. TELAS DO SISTEMA 

QUE EVIDENCIAM AS LIGAÇÕES EFETUADAS. Comprovada a solicitação 

dos documentos na via extrajudicial, sem atendimento por parte da 

concessionária, restando configurada a pretensão resistida. 

Impossibilidade de exibição do contrato de telefonia escrito e assinado 

pela consumidora, pois verossímil a alegação de que a contratação tenha 

ocorrido por meio do call Center. Em vista disso, suficiente a exibição do 

contrato padrão. As telas do sistema trazem, de forma discriminada, as 

ligações efetuadas a partir do terminal, possibilitando a contestação 

destas, se for o caso. Por tal razão, no caso concreto, substituem a 

exibição das faturas. A prova de que o débito foi contraído pela 

consumidora, bem como o histórico atualizado do débito, devem ser 

requeridos em ação própria, na medida em que não se constituem em 

documentos passíveis de exibição. Sucumbência mantida nos termos da 

sentença, na medida em que não houve alteração do julgado. APELO 

DESPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70065240905, Décima 

Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz 

Pozza, Julgado em 30/07/2015). Presentes indícios substanciais de que o 

débito que ensejou a negativação é devido, presume-se verdadeira a 

versão posta na contestação e, havendo débitos, a inclusão da devedora 

nos cadastros restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. 

Dessa forma não há que se falar em inexistência de débito, bem assim de 

configuração de danos morais. Não resta dúvida, portanto, de que a parte 

reclamante não quitou seu débito com a requerida. Assim, tenho que a 

hipótese é de improcedência do pedido. Restou evidente que a parte 

demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando 

vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, do Código 

de Processo Civil/2015, uma vez que já havia protocolado processo igual 

de numero 1000243-72.2018.811.0014, que foi extinto sem resolução do 

mérito, não fazendo coisa julgada. Os fatos mencionados demonstram 

atitude de deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante 

como litigante de má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é o 

lucro fácil, por meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm 

abarrotado os juizados especiais de processos, retardando o julgamento 

de causas legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela 

jurisdicional. DISPOSITIVO Assim, conforme autorizado pelo art. 81 do 

Código de Processo Civil reconheço a litigância de má-fé e ante o exposto, 

opina-se por julgar IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, 

julgando extinto o processo, com fulcro no artigo 487, I do Código de 

Processo Civil. CONDENO a parte autora e sua advogada, 

SOLIDARIAMENTE, de ofício, por litigância de má-fé no patamar de 10% 

(dez por cento) sobre o valor da causa, atribuída em R$10.000,00(dez mil 

reais), o que perfaz o montante de R$ 1.000,00 (mil reais), bem como ao 

pagamento de CUSTAS E TAXAS PROCESSUAIS, além de todas as 

despesas assumidas pela parte ré com este feito, na licença do art. 79, 

art. 80, incisos I, II e III, art. 81, “caput” e § 1º, do NCPC, art. 55, parágrafo 

único, inciso I, da Lei 9.099/95, art. 470, parágrafo único, e art. 949, inciso 

III, da CNGC e Enunciados 114 e 136 do FONAJE, o que passível de 

execução e liquidação nestes autos (art. 777 do NCPC). Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas 

nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA À consideração do Excelentíssimo juiz 

de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Poxoréu, para 

homologação do presente projeto de acordo com o artigo 40, da lei 

9.099/95. ADRIELE ROSANGELA LEMES Juíza Leiga VISTOS, Homologo 

por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. DARWIN DE SOUZA 

PONTES JUIZ DE DIREITO POXORÉO, 28 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000893-85.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL LUIZ DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

1000893-85.2019.8.11.0014. REQUERENTE: MANOEL LUIZ DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Dispensado o relatório, em atenção 

ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de reclamação com 

pedido de liminar, ajuizada por MANOEL LUIZ DA SILVA, em face de 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, ambas 

devidamente qualificadas nos autos. Em apertada síntese, pugna a parte 

autora, o refaturamento da conta referente ao mês de outubro,uma vez 

que o mesmo é cadastrado no programa de Baixa Renda, e que no mês de 

outubro a sua conta de energia, veio com um valor exorbitante de R$ 

337,52 ( trezentos e trinta e sete reais e cinquenta e dois centavos), e que 

nos meses anteriores sua conta sempre vinham na média de R$ 70,00 

(setenta reais). 1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as 

condições para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que 

não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à 

norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato 

sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado 

pelo Enunciado 162 do Fonaje. 2. Não merece acolhida a alegação de 

incompetência do Juízo, porquanto não se trata de causa complexa que 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069616/3/2020 Página 572 de 799



demandaria realização de prova pericial, estando, aliás, a postulação 

instruída com documentos hábeis ao deslinde da causa. 3. Superada a 

preliminar referida acima, passo ao julgamento antecipado da lide, com 

fulcro no inciso I do artigo 355 do NCPC, uma vez que os autos não 

dependem de outras provas que não as já colacionadas no mesmo. 4. No 

mérito a demanda merece Juízo de Procedência. Em razão de se tratar de 

relação de consumo, estando patente a hipossuficiência da consumidora, 

onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do 

que àquela a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à reclamada provar 

a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas 

assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do NCPC. E 

da análise dos autos, verifica-se que no mês de Julho/2016, a parte 

reclamante recebeu fatura com aumento injustificado, e que mesmo 

buscando a empresa reclamada para efetuar a contestação do consumo 

supostamente registrado, não obteve êxito. Da analise dos autos, 

verifica-se que a própria reclamada cancelou a fatura do valor de R$ 

337,52 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta e dois centavos), o que 

demonstra que realmente a fatura em discussão sofreu um aumento 

atípico e que a reclamada em verdade deixou de proceder com seu dever 

de conferencia da forma que dispõem a Resolução 414/2010. Desta feita, 

resta claro e incontroverso nos autos de que houve aumento significativo 

no valor da fatura contestada pela parte reclamante. Em sua defesa, a 

reclamada alega que fora realizada vistoria na unidade consumidora da 

autora, sendo encontrada irregularidade capaz de alterar o consumo 

auferido e que o aumento abrupto tenha se dado em função da vigência 

das chamadas “bandeira tarifárias” autorizadas pela ANEEL, para toda a 

população Brasileira. Ocorre que não há nos autos qualquer documento 

que possa corroborar com a tese lançada pela Reclamada, uma vez que 

esta sequer junta ou apresenta detalhamento de dívida, não acostando, 

assim sequer o cálculo que culminou no aumento impugnado. Assim, 

portanto, injustificável resta à cobrança realizada na fatura com referencia 

a Julho de 2016 na unidade consumidora em nome da reclamante. Destaco 

que a demonstração de situação excepcional incumbe à concessionária, 

sendo impossível exigir da parte autora a produção de prova negativa. 

Nesse sentido, verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. 

ÁGUA. SERVIÇO ESSENCIAL. REPETIÇÃO DE INDÈBITO. PLUS 

PETITIONIBUS. O fornecimento de água é considerado serviço essencial, 

devendo ser prestado de modo adequado e eficaz, como disposto no 

artigo 6º, inciso X, da Lei nº 8.078/90. Assim, não obstante a necessidade 

de contraprestação pelo usuário, o valor do serviço deve estar vinculado 

à quantidade de água efetivamente consumida, dentro dos critérios 

estabelecidos em lei. O débito deve ser aferido com base em elementos 

objetivos, e, obviamente, dispondo o consumidor de meios para questionar 

eventual cobrança que entenda excessiva, sendo necessária 

comprovação por parte da concessionária quanto ao que foi efetivamente 

consumido. Assim, merece guarida a pretensão do autor, porquanto a 

fatura que causou sua irresignação mostra um valor exorbitante frente à 

média de consumo de meses anteriores e posteriores. Porém, não tem 

aplicação o disposto no artigo 940 do Código Civil, com a penalidade de 

repetição dobrada do valor indevidamente pretendido ou aquele 

equivalente à dívida inexistente em razão da ausência de comprovada 

má-fé da concessionária Apelo parcialmente provido.” (Apelação Cível Nº 

70018548032, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

João Armando Bezerra Campos, Julgado em 02/05/2007). “JUIZADOS 

ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. 

ADMINISTRATIVO. CONSUMIDOR. VALOR EXORBITANTE DA CONTA DE 

ÁGUA. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR DE DEMONSTRAR A 

EXATIDÃO DA MEDIÇÃO. EMISSÃO DE NOVA FATURA COM BASE NO 

CONSUMO MÉDIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Não obstante 

a presunção de legitimidade do ato administrativo, se o consumidor prova 

que é exorbitante o valor da conta de água em face de sua média do 

consumo, cumpriria ao fornecedor, ora recorrente, demonstrar a exatidão 

da medição, conforme regra do art. 333, II, do Código de Processo Civil. 2. 

Se nada há nos autos a demonstrar a regularidade da medição 

questionada, em montante muito superior à média anterior e posterior do 

fornecimento, a emissão de nova fatura com base no consumo médio dos 

seis meses anteriores, conforme adequadamente assegurado pelo juízo 

de origem, é medida que se impõe. 3. Recurso conhecido e improvido. 

Sentença mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento 

servirá de acórdão, conforme regra dos arts. 27 da Lei n. 12.153/09 e 46 

da Lei n. 9.099/95. Sem honorários, em razão da inexistência de 

contrarrazões.” (Acórdão n. 573585, 20110111930250ACJ, Relator 

SANDRA REVES VASQUES TONUSSI, 3ª Turma Recursal dos Juizados 

Especiais do Distrito Federal, julgado em 20/03/2012, DJ 21/03/2012 p. 

265). Evidencia-se que os fatos narrados na exordial apresentaram-se 

verossímeis, sendo que o cancelamento apenas da fatura referente ao 

mês de Outubro/2015 é medida que se impõe. A responsabilidade da 

empresa reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos 

do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.” (grifo nosso). Tal responsabilidade é afastada 

apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito 

inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e 

II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses 

do prestador do serviço. Logo, tenho que efetivamente houve falha na 

prestação do serviço, na medida em que a reclamada efetuou cobrança 

indevida a consumidora. Ademais, a ameaça de suspensão no 

fornecimento de energia elétrica, bem como a frustração e angústia 

decorrentes desse fato, são suficientes para a presunção do dano moral 

(damnum in re ipsa). Nesse sentido, nossos Tribunais vêm decidindo, 

verbis: “RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO INDENIZATÓRIA – 

CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA EXCESSIVA – 

AUSÊNCIA DE AFERIÇÃO DO MEDIDOR – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – 

DANO MORAL IN RE IPSA – AMEAÇA DE SUSPENSÃO DO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO MORAL CONFIGURADO – 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Quando há 

elevação repentina no consumo de energia elétrica e o consumidor 

contesta o faturamento, a concessionária tem o dever de realizar a 

aferição dos medidores (artigo 137 da Resolução Normativa nº 414/2010 

da ANEEL). 2. Havendo prova da disparidade do consumo faturado com a 

média dos últimos ciclos e inexistindo prova do devido processo 

administrativo e laudo técnico emitido com certificação ABNT NBR ISO 

9001, a ameaça de corte da energia elétrica caracteriza ato ilícito, e enseja 

reparação por dano moral. 3. Na fixação do montante da condenação a 

título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla 

finalidade: reparação e repressão. Quantum fixado em R$ 3.000,00 (três 

mil reais). Observância dos critérios de proporcionalidade e modicidade. 4. 

Recurso conhecido e parcialmente provido.” ( Recurso Inominado nº 

0049743-42.2013.811.0001 - Turma Recursal Única/MT, Relator: 

Hildebrando da Costa Marques, Julgado em 19/09/2014). No que pertine 

aos danos morais, a reparação do dano é garantida tanto pelo inciso X, do 

art. 5º, da Constituição Federal de 1988, como pelo art. 186 do Código 

Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, 

e não pode deixar de ser observada, uma vez que no presente caso, 

restou patente a desídia da reclamada. O dano moral passível de 

indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico 

extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, 

integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, 

intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. Dessa forma, resta 

evidente a ocorrência de dano moral, ante os transtornos e dissabores 

causados a parte reclamante em razão da cobrança indevida do efetivada 

pela reclamada, sendo desnecessária, nestes casos, a comprovação 

específica do prejuízo, pois o dano se extrai da verificação da conduta. 

Neste sentido, verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. 1. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ART. 14 DO CDC. A responsabilidade por 

defeitos no fornecimento de serviços está estatuída no art. 14 do CDC e 

decorre da violação de um dever de segurança. 2. FATO EXTINTIVO, 

IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR COMPROVADO. 

EXEGESE DO ART. 333, INCISO II, DO CPC. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. 

APELAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.” (Apelação Cível Nº 

70047096714, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 31/01/2012) (grifei) No que tange 

ao quantum indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do dano moral 

à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. A indenização por dano moral deve representar para a 
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vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado. Assim, 

sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os 

critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo 

justa e razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância 

de R$ 3.000,00 (três mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o 

sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados por MANOEL LUIZ DA SILVA em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A para: (1º) 

DECLARAR inexigível o débito da fatura referente ao mês de setembro no 

valor de R$$ 337,52 ( trezentos e trinta e sete reais e cinquenta e dois 

centavos) , objeto desta demanda, devendo a Reclamada ainda proceder 

com à retificação da fatura deste período com base na média do consumo 

auferido nos 12 (doze) meses anteriores ao aumento injustificado; (2º) 

CONDENAR a reclamada a pagar a Reclamante o valor de R$ 3.000,00 

(três mil reais), atualizados monetariamente com incidência do INPC desde 

a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), mais juros de mora de 1% ao 

mês a partir da citação (NCPC, art. 240, e CC, art. 405). Por pertinência 

MANTENHO a liminar do id. 24862059, pelos seus próprios fundamentos. 

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e 

nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. 

SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA À consideração do 

Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Poxoréu, para homologação do presente projeto de acordo com o artigo 

40, da lei 9.099/95. ADRIELE ROSANGELA LEMES Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. DARWIN DE 

SOUZA PONTES JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000277-13.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NILTON MENEZES GALVAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON SOUSA MIRANDA OAB - MT0016514A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO SOCIAL CLAUDIO ZEBELLONI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

APOENO HENRIQUE SILVA SOARES OAB - MT0019480A 

(ADVOGADO(A))

DANIEL DE FRANCA TAVARES OAB - MT20490/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

1000277-13.2019.8.11.0014. EXEQUENTE: JOSE NILTON MENEZES 

GALVAO EXECUTADO: CENTRO SOCIAL CLAUDIO ZEBELLONI PROJETO 

DE SENTENÇA Vistos, etc. Dispensado o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de execução de cheque. É o 

caso de rejeição dos Embargos a Execução. Porém, os embargos foram 

opostos sem a garantia do juízo, requisito essencial para seu 

conhecimento. O art. 53, §1º desta Lei prevê a penhora como pressuposto 

para o oferecimento de embargos. Este também é o entendimento previsto 

no Enunciado 117: Enunciado 117 - É obrigatória a segurança do Juízo 

pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial 

ou extrajudicial perante o Juizado Especial. (Aprovado no XXI Encontro ? 

Vitória/ES) Diga-se, ainda que o mencionado artigo 525, CPC, não se aplica 

ao microssistema dos Juizados Especiais, regido por regras próprias 

quanto à execução de seus julgados. No mesmo sentido, a jurisprudência: 

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO SEM 

A GARANTIA DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DO 

INCIDENTE. INAPLICABILIDADE DO ART. 525 DO CPC NO ÂMBITO DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS, POR FORÇA DOS ARTS. 52 E 53 DA LEI N. 

9.099/95 DO E ENUNCIADO 117 DO FONAJE. EXTINÇÃO DO INCIDENTE, DE 

OFÍCIO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE 

GARANTIA. RECURSO PREJUDICADO. (TJRS, Recurso Cível Nº 

71007640378, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Julgado em 29/05/2018) Quanto aos 

fatos tratados pelo embargante, importante ressaltar que em nenhum 

momento demonstrou haver má-fé por parte do embargado. Embora 

compreensível a frustração do embargante, diante dos fatos alegados 

quanto ao não cumprimento dos serviços que lhe seriam prestados pela 

empresa de dedetização, nota-se que os documentos juntados aos autos 

não possuem o condão de retirar a eficácia do título de crédito expedido. 

Verifica-se que o embargante registrou um boletim de ocorrência em 

30/11/2018 alegando que teria entregue o cheque para estelionatarios. 

Contudo, referidas cártula estão datada de 30 de outubro de 2018, ou 

seja, um mês antes da lavratura do B.O. Note-se também, que apenas em 

30/11/2018 o embargante registrou o boletim de ocorrência complementar, 

dando conta da situação ora narrada nos embargos. Entretanto, em 08 de 

outubro de 2018, o cheque foi sustado (motivo 21). Logo, não há qualquer 

comprovação de que o embargado teria adquirido conscientemente o título 

em detrimento do embargante, restando apenas a frustração no 

recebimento do crédito. Ademais, por sua natureza, o cheque possui 

caráter autônomo e representa ordem de pagamento à vista, e, uma vez 

colocado em circulação ou entregue a portador de boa-fé, não guarda 

qualquer vínculo com o negócio jurídico subjacente, por força do princípio 

da inoponibilidade da exceção pessoal. Nesse sentido: DESCONTO 

B A N C Á R I O ,  D I R E I T O  C A M B I Á R I O  E  P R O T E S T O 

EXTRAJUDICIAL.RECURSOESPECIAL.OMISSÃO,CONTRADIÇÃOOUOBSCU

RIDADE.INEXISTÊNCIA. AQUISIÇÃO, EM CONTRATO DE DESCONTO 

BANCÁRIO, DETÍTULO DE CRÉDITO À ORDEM, DEVIDAMENTE 

ENDOSSADO. INCIDÊNCIA,EM BENEFÍCIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA 

ENDOSSATÁRIA TERCEIRA DEBOA-FÉ, DOS PRINCÍPIOS CAMBIÁRIOS. 

C R É D I T O  C A M B I Á R I O ,  D E  N A T U R E Z A O R I G I N Á R I A E 

AUTÔNOMA,QUESEDESVINCULADONEGÓCIOSUBJACENTE. ALEGAÇÃO 

D O  D E V E D O R  D E  T E R  H A V I D O 

SUPERVENIENTEDESFAZIMENTODONEGÓCIOFUNDAMENTALFIRMADOCO

MO ENDOSSATÁRIO. HIPÓTESE QUE NÃO RESULTA EM NENHUM 

PREJUÍZO AOCRÉDITO DE NATUREZA CAMBIAL DO BANCO PORTADOR, 

EM VISTA DOSPRINCÍPIOS CAMBIÁRIOS DA AUTONOMIA DAS 

OBRIGAÇÕES CAMBIAIS E DA INOPONIBILIDADE DE EXCEÇÕES 

PESSOAIS AOS TERCEIROS DE BOA-FÉ.O PROTESTO DAS CÁRTULAS, 

EFETUADO DENTRO DO PRAZO PARA A EXECUÇÃO CAMBIAL, 

CONSTITUI EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. 1. "O título de crédito nasce 

para circular e não para ficar restrito à relação entre o devedor principal e 

seu credor originário. Daí a preocupação do legislador emproteger o 

terceiro adquirente de boa-fé para facilitar a circulação do título". 

(ROSAJR., Luiz Emygdio Franco. Títulos de crédito. 7 ed. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2011, p. 215)2. Com efeito, desde a multicitada e veemente 

advertência de Vivante acerca de que não se deve ser feita investigação 

jurídica de instituto de direito comercial sem se conhecer a fundo a sua 

função econômica, a abalizada doutrina vem, constantemente, lecionando 

que,no exame dos institutos do direito cambiário, não se pode perder de 

vista que é a suadisciplina própria que permite que os títulos de crédito 

circulem, propiciando os inúmerose extremamente relevantes benefícios 

econômico-sociais almejados pelo legislador. 3. Porum lado, o artigo 20 da 

Lei do Cheque - no que em nada discrepa da LUG - estabelece queo 

endosso transmite todos os direitos resultantes do cheque e o artigo 22, 

caput, do mesmo Diploma dispõe que o detentor de cheque "à ordem'' é 

considerado portador legitimado, se provar seu direito por uma série 

ininterrupta de endossos, mesmo que o último seja embranco. Por outro 

lado, consagrando o princípio da inoponibilidade das exceções pessoais a 

terceiros de boa-fé, o art. 25 da Lei do Cheque dispõe que quem for 

demandado porobrigação resultante de cheque não pode opor ao portador 

exceções fundadas em relações pessoais com o emitente, ou com os 

portadores anteriores, salvo se o portador o adquiriu conscientemente em 

detrimento do devedor. 4. O cheque endossado - meio cambiário próprio 

para transferência dos direitos do título de crédito - desvincula-se da sua 

causa, conferindo ao endossatário as sensíveis vantagens advindas dos 

princípios inerentes aos títulos de crédito, notadamente o da autonomia 

das obrigações cambiais. É dizer, como os títulos à ordem circularam, 

constituem direito próprio e autônomo do endossatário terceiro de boa-fé - 

que não pode ser tolhido -, em vista que a firma do emissor expressa sua 

vontade unilateral de se obrigar a essa manifestação, não sendo 

admissível que venha a frustar as esperanças que desperta em sua 
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circulação. Precedente. 5. O protesto do cheque, com apontamento do 

nome do devedor principal (emitente), é facultativo e, como o título tem por 

característica intrínsecaa inafastável relação entre o emitente e a 

instituição financeira sacada, é indispensável a prévia apresentação da 

cártula; não só para que se possa proceder à execução do título, mas 

também para cogitar do protesto. Tomadas essas cautelas, 

caracterizando o cheque levado a protesto título executivo extrajudicial, 

dotado de inequívoca certeza e exigibilidade, não se concebe que possam 

os credores de boa-fé se verem tolhidos quantoao seu lídimo direito de 

resguardarem-se quanto à prescrição; visto que, conforme dispostono art. 

202, III, do Código Civil de 2002, o protesto cambial interrompe o prazo 

prescricional para ajuizamento de ação cambial de execução, ficando, 

com a vigência donovel Diploma, superada a Súmula 153/STF. 6. Recurso 

especial não provido. (REsp1231856/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em04/02/2016, DJe 08/03/2016) 

RECURSO ESPECIAL. COMERCIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE 

DETÍTULO COM PEDIDO DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO. ENDOSSO DO 

CHEQUE.CIRCULAÇÃO. PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA E DA ABSTRAÇÃO 

DOS TÍTULOSDE CRÉDITO (CC/2002, ARTS. 915 E 916; LEI 7.357/85 - LEI 

DO CHEQUE -, ART.25). VERIFICAÇÃO DA CAUSA SUBJACENTE DO 

NEGÓCIO JURÍDICO.OPOSIÇÃO DE EXCEÇÕES PESSOAIS AO PORTADOR 

DO TÍTULO ENDOSSADO.HIPÓTESE DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. NÃO 

OCORRÊNCIA NO CASO.RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. De acordo com 

o que dispõem o Código Civil de 2002, em seus arts. 915 e 916, e a Lei do 

Cheque, em seu art. 25, o devedor somentepode opor ao portador as 

exceções fundadas em relação pessoal com este ou emrelação ao título, 

em aspectos formais e materiais. Nada pode opor ao atual 

portadorrelativamente a relações pessoais com os portadores 

precedentes ou mesmo com o emitente do título. 2. A única ressalva legal, 

que viabiliza as exceções mencionadas,tem cabimento quando o portador 

estiver agindo de má-fé, circunstância que não se verifica na espécie. 3. 

Recurso especial conhecido e provido para julgar improcedente a ação 

declaratória de nulidade de títulos e de sustação de protesto. (REsp 

889.713/RS, Rel.Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 

07/10/2014, DJe 17/11/2014) Por fim, sem razão o embargante quanto a 

necessidade de cessão de crédito, pois o cheque transmite-se pela 

simples tradição, sem maiores formalidades, passando a ter natureza de 

cessão de crédito, não havendo necessidade de notificação extrajudicial 

do devedor. Ante o exposto, REJEITO os embargos à execução, e 

determino o prosseguimento da execução e a imediata penhora via 

BACENJUD, devido a não garantia do juízo e, JULGO EXTINTO por 

consequência o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 

487, I, do CPC. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, 

face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. 

Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA À consideração do Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Poxoréu, para homologação do presente 

projeto de acordo com o artigo 40, da lei 9.099/95. ADRIELE ROSANGELA 

LEMES Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da 

minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo 

com baixas. DARWIN DE SOUZA PONTES JUIZ DE DIREITO

Comarca de São José do Rio Claro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 73994 Nr: 2928-46.2017.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO ROBERTO MATIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Para análise do pedido de f. 84, intime-se a parte autora para que junte 

aos autos planilha atualizada do débito com dedução do valor relativo aos 

bens constantes no TERMO DE PENHORA de f. 75, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Após, voltem para análise.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83160 Nr: 2757-55.2018.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEILSON DE OLIVEIRA VIEIRA, RONAN 

RAMOS DE QUEIROZ, DAVID APARECIDO COELHO DE ARAUJO, MARCOS 

PAULO CASTIL DE SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON DE SOUZA - 

OAB:24.894, DIOGO PEIXOTO BOTELHO - OAB:OAB/MT 15172, JONAS 

HENRIQUE MELDOLA DA SILVA - OAB:15530, MAYCON GLEISON 

FURLAN PICININ - OAB:16158/MT

 Impulsono os autos com a finalidade de intimar a defesa técnia para, no 

prazo de 08 (oito) dias ofertar as contrarrazões recursais

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 51376 Nr: 517-69.2013.811.0033

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRMÃOS SAITO LTDA, MILTON MASSATO 

SAITO, DAMASIA FIGUEIREDO DIAS, GOICHI SAITO, SHIJUKO 

HOURINOUCHI SAITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAROLDO WILSON MARTINEZ DE 

SOUZA JÚNIOR - OAB:OAB/PE 20.366-D, MARITZZA FABIANE 

MARTINEZ DE SOUZA OLIVEIRA ROSSITER - OAB:711-B/PE, MARIZZE 

FERNANDA MARTINEZ - OAB:25867/PE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMOS BERNARDINO ZANCHET 

NETO - OAB:23045/O, EDUARDA DOS SANTOS PIRAJÁ - OAB:20557/O, 

FERNANDO PASCHOAL ZANCHET - OAB:19.505/O-MT

 Visto.

Com fundamento no artigo 10 do CPC, intime-se a parte autora para 

manifestação sobre a petição de f. 168/172, no prazo de 5 (cinco) dias e 

voltem conclusos para decisão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 16881 Nr: 96-89.2007.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABÍOLA CASSIA DE NORONHA SAMPAIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER - 

OAB:12.198-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165-A, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842/A, GUSTAVO 

RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/MT

 [...]Nesse sentido, verifico que o executado depositou em juízo montante 

superior até mesmo aquele pretendido pelo exequente.No entanto, não há 

que se falar em excesso de execução. Explico.A planilha de cálculos 

trazida pelo executado indica débitos com data inicial de 31/08/2018 até 

26/08/2019, lapso temporal que não guarda qualquer relação com período 

de vigência contratual indicado na presente demanda, pois, conforme 

demonstra o título executivo, a sentença declarou a legalidade da 

comissão de permanência e determinou que ela incidisse no período de 

inadimplemento, afastando a sua incidência de forma simultânea com juros 

remuneratórios.Os extratos bancários acostados aos autos às fls. 

306/323 indicam início de movimentação bancária em 30/10/1997 e término 

aproximadamente no ano de 2000/2001, o que está em conformidade com 

a planilha apresentada pelo autor às fls. 339/344.Ademais, em que pese 

ter o executado atribuído, na planilha que apresentou, um determinado 

valor do proveito econômico, não indicou o requerido a origem dos valores 

discriminados, deixando de impugnar especificadamente a planilha 

apresentada pelo autor. Sendo assim, a planilha de cálculo apresentada 

pelo autor é aquela que se demonstra mais consentânea com o objeto da 
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demanda, não havendo prova cabal de excesso na execução.Por todo o 

exposto REJEITO A PRESENTE IMPUGNAÇÃO.DEFIRO o pedido de 

liberação ao exequente do valor de R$ 1.536,27 (um mil, quinhentos e 

trinta e seis reais e vinte e sete centavos), nos termos do pedido inicial de 

fls. 337/338, por meio de alvará judicial em favor de CLEBER JUNIOR 

STIEGEMEIER, conforme dados bancários de fls. 355, verso.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 57061 Nr: 2392-40.2014.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO VIRGILIO DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

 Defiro o pleito de fl. 213.

 Assim, intime-se a parte exequente para que informe os dados bancários 

para levantamento da monta depositada judicialmente, bem como para que 

requeira o que entender de direito visando a satisfação de seu crédito.

Informado os dados bancários, expeça-se o competente alvará, em 

seguida, tornem-se os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62006 Nr: 118-35.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UOCHITON HORTENCIO DA SILVA, JOSÉ 

HORTENCIO DA CILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO LUCAS GASQUES - 

OAB:16.011/MT, LUÍS FELIPE LAMMEL - OAB:7133, VINÍCIUS PEREIRA 

MÜLLER - OAB:18308/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, item 

7.5.2 (CNGC/MT, itens 6.4.3.1 e 6.16.7.22), impulsiono estes autos ao 

setor competente, com a finalidade de intimar o(s) advogado(s) da Parte 

Autora, via DJE, para manifestar sobre a certidão da Sra. Oficial de Justiça 

de fls. 109 e v.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000092-78.2020.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

K. M. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON GLEISON FURLAN PICININ OAB - MT16158-O (ADVOGADO(A))

ODENIL JOSE DA SILVA JUNIOR OAB - 956.057.541-49 

(REPRESENTANTE)

ANDERSON DE SOUZA OAB - MT24894/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. M. G. (REU)

 

Intimação do Excelentíssimo advogado da parte autora para impugnar a 

Contestação apresentada, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001118-48.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETI PEREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR LUIZ ZANATTA OAB - MT23374/O (ADVOGADO(A))

CLAUDIA DOS SANTOS OLIVEIRA OAB - MT23349/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Intimação do Excelentíssimo(a) advogado(a) da parte autora para interpor 

contrarrazões ao Recurso de Apelação , no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000129-42.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA MARIANO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA MARIANO OAB - MT3539/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

LUIS FELIPE LARA DE SOUZA

 

Processo PJe nº: 1000129-42.2019.8.11.0033 Vistos etc. 1. Especifiquem 

os litigantes, de forma fundamentada, em 10 (dez) dias, as provas que 

pretendem produzir, sob pena de preclusão. 2. Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, certifique-se e tornem os autos conclusos para 

saneamento ou julgamento antecipado. São José do Rio Claro, datado e 

assinado digitalmente. Luis Felipe Lara de Souza, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001106-34.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

BRASIL AGROPULSES LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIAN BARICHELLO OAB - MT0006512A-O (ADVOGADO(A))

GIOVANE MOISES MARQUES DOS SANTOS OAB - MT9647-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO ALAMINO CARDOSO CASSERES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS FELIPE LARA DE SOUZA

 

CartPrecCiv nº 1001106-34.2019.8.11.0033 Deprecante: 3ª Vara Cível da 

Comarca de Sorriso/MT Proc. origem nº: 1006826-92.2018.8.11.0040 

Vistos etc. 1. Trata-se de Carta Precatória com a finalidade de citação 

do(a) requerido(a) ANTONIO ALAMINO CARDOSO CASSERES (endereço 

de Id. 25799695 – Pág. 27, a saber, Av. Amos Bernardino Zanchet, s/n, 

Centro, NOVA MARINGÁ - MT - CEP: 78445-000), para, no prazo de 15 

(quinze) dias, proceder ao cumprimento da obrigação exigida pela parte 

autora consistente no valor de R$ 86.053,05 (oitenta e seis mil cinquenta e 

três reais e cinco centavos), e no mesmo prazo, poderá o polo passivo 

interpor embargos. 2. Cumpra-se conforme o deprecado, servindo as 

cópias do mandado e da contrafé, como fiéis reproduções dos originais. 3. 

Após, com o cumprimento do ato deprecado, observadas as formalidades 

legais, devolva-se à comarca de origem com as homenagens de estilo. 

São José do Rio Claro, datado e assinado digitalmente. Luis Felipe Lara de 

Souza, Juiz de Direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000236-52.2020.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

P E C GIRALDELI ASSESSORIA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO SCHABAT MENSCH OAB - MT25550/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SINVAL GOMES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS FELIPE LARA DE SOUZA

 

Processo (PJe) nº: 1000236-52.2020.8.11.0033 Vistos etc. 1. DEFIRO o 

pedido de parcelamento das custas processuais correspondentes ao 

valor da causa em até 6 (seis) prestações mensais e sucessivas, porque 

o pleito foi deduzido tempestivamente. 2. INTIME-SE, via DJe, o(a/s) 

advogado(a/s) do(s) Requerente para recolher de forma parcelada as 

despesas processuais correspondentes ao valor da causa, isto é, 

proceder ao recolhimento da primeira parcela em até 10 (dez) dias úteis 

após sua intimação e das demais nos meses subsequentes ao primeiro 

pagamento, sob pena de extinção processual sem apreciação do mérito. 

3. JUNTADO o comprovante de pagamento referente a primeira parcela 

das despesas processuais, voltem-me conclusos para análise da peça de 
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ingresso. São José do Rio Claro, datado e assinado digitalmente. Luis 

Felipe Lara de Souza, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000258-13.2020.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS INDIGO BARTER 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVELYN CAVICHIOLI OAB - SP411158 (ADVOGADO(A))

DANIEL VIANA DE MELO OAB - SP309229 (ADVOGADO(A))

FELIPE GONCALVES LOPES TABERNERO MARTINS OAB - SP386630 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO BALLIN RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS FELIPE LARA DE SOUZA

 

Processo (PJe) nº: 1000258-13.2020.8.11.0033 Vistos etc. 1. INDEFIRO o 

pedido de arresto on-line, de ativos mantidos junto às instituições 

financeiras em nome do Executado, até o limite do valor executado nestes 

autos. Por se constituir em uma espécie de pré-penhora, deve ser vista 

com reserva, só sendo admitida em hipóteses excepcionais, já que 

inexistente citação do(s) devedor(es). Sendo assim, entendo necessário 

ao menos o esgotamento de diligências por parte do credor no sentido da 

localização do(s) executado(s) para efetivar sua citação, possibilitando 

assim o pagamento voluntário do débito sem necessidade de agressão 

coercitiva ao seu patrimônio jurídico. 2. RECEBO a presente Execução de 

Título Extrajudicial, nos termos do artigo 783 do CPC/2015, porquanto 

aparelhada com título executivo extrajudicial. 3. FIXO, de plano, os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor dado à causa, 

na forma do artigo 827 do CPC/2015, os quais, na hipótese de pronto 

pagamento do valor exequendo, serão reduzidos pela metade (artigo 827, 

§ 1º, do CPC/2015). 4. DEIXO de designar audiência de conciliação, porque 

inaplicável no rito do processo em questão. 5. Cumpra a Secretaria 

Judiciária as seguintes providências: a) CITE(M)-SE o(s) executado(s) 

para que, no prazo de 03 (três) dias, contado da citação, pague(m) o valor 

exequendo, devidamente acrescido das custas e despesas processuais e 

honorários advocatícios, sob pena de serem imediatamente penhorados e 

avaliados tantos bens quantos bastem para garantir a presente execução, 

tomando o Oficial de Justiça as cautelas devidas para que não sejam 

penhorados bens de terceiros (CPC/2015, art. 829). Conste, no mandado 

executório, a ressalva de que o pagamento no prazo assinalado – 03 

(três) dias – implicará na redução pela metade da verba honorária 

(CPC/2015, art. 827, § 1º) e que o(s) devedor(es) poderá(ão) pagar o 

valor exequendo depositando em juízo apenas 30 % (trinta por cento) do 

valor da dívida (valor principal + custas + honorários) e o valor 

remanescente dividido em até 06 (seis) vezes, acrescidos apenas de 

correção monetária (INPC) e juros de 1% (um por cento) ao mês 

(CPC/2015, art. 916), observado que a opção pelo parcelamento implica 

renúncia ao direito de opor embargos (CPC/2015, art. 916, § 6º). Na 

oportunidade, destaque que, caso queiram, poderão ajuizar Embargos à 

Execução no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 915 do Código 

de Processual Civil de 2015, independentemente de penhora, depósito ou 

caução (CPC/2015, art. 914); b) INEXISTINDO PAGAMENTO E HAVENDO 

PENHORA, intime(m)-se o(s) executado(s) e avalista(s) na pessoa de seu 

advogado, ou na falta deste, o seu representante legal, ou pessoalmente, 

por mandado ou pelo correio (artigo 841, §§ 1º e 2 do CPC/2015), 

dando-lhe(s) ciência da penhora, com as advertências do art. 841, §§ 3º e 

4º, do CPC/2015. Se o bem penhorado for imóvel, intime-se também o(s) 

cônjuge(s) do(s) executado(s), salvo se forem casados em regime de 

separação absoluta de bens (art. 842 do CPC/2015); c) NÃO 

ENCONTRANDO BENS PARA PENHORA, intime(m)-se o(s) devedor(es), 

via correio, para que no prazo 05 (cinco) dias, indique(m) quais são e 

onde se encontram os bens sujeitos à penhora e seus respectivos 

valores, acompanhado da prova de propriedade, sob pena de sua 

omissão ser considerada ato atentatório a dignidade da justiça (artigo 774, 

inciso V, c/c 847, § 2º, ambos do CPC/2015); d) SE NÃO ENCONTRADO(S) 

O(S) DEVEDOR(ES), com fundamento no artigo 830 do CPC/2015, 

determino que desde já proceda a arresto de tantos bens quantos bastem 

para garantir a execução. Na sequência, o Oficial de Justiça deve 

proceder na forma prevista do § 1º, do art. 830 do CPC/2015. São José do 

Rio Claro, datado e assinado digitalmente. Luis Felipe Lara de Souza, Juiz 

de Direito.

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000881-14.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA OAB - SP206727 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANE BORTOLUZZI PIZZOLATO (REQUERIDO)

ALEXANDRE PIZZOLATO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LIANCARLO PEDRO WANTOWSKI OAB - PR15808 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS FELIPE LARA DE SOUZA

 

CartPrecCiv nº: 1000881-14.2019.8.11.0033 Juízo Deprecante: 31ª Vara 

Cível (Foro Central Cível) da Comarca de São Paulo/SP Proc. de origem: 

1002506-59.2019.8.26.0100 (Execução Título Extrajudicial) Vistos etc. 1. 

Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências: a) Certifique-se 

(se houve) a intimação da executada Silvane Bortoluzzi Pizzolato, 

pessoalmente, para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem-se 

acerca do laudo de avaliação de Id. 27222396. b) Intime-se o advogado 

subscritor da Impugnação à Penhora e Avaliação (Id. 29124985), 

LIANCARLO PEDRO WANTOWSKY, para que no prazo de 10 (dez) dias, 

regularize sua representação processual, porque ausente instrumento 

procuratório nos autos. c) Decorridos os prazos, intime-se, via DJe, o 

patrono do credor para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se sobre a 

Impugnação à Penhora e Avaliação (Id. 29124985 – Pág. 1) 2. Cumpridas 

essas providências, conclusos. São José do Rio Claro, datado e assinado 

digitalmente. Luis Felipe Lara de Souza, Juiz de Direito.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000273-79.2020.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

EDINESIO LOPES ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA CONCEICAO DO NASCIMENTO OAB - MT0018655A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUBMARINO VIAGENS LTDA. (REU)

 

PROCESSO n. 1000273-79.2020.8.11.0033 POLO ATIVO:EDINESIO LOPES 

ARAUJO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VANIA CONCEICAO DO 

NASCIMENTO POLO PASSIVO: SUBMARINO VIAGENS LTDA. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: JUIZADO ESPECIAL DE SÃO 

JOSÉ DO RIO CLARO Data: 15/05/2020 Hora: 13:45 , no endereço: FÓRUM 

DES. RAUL BEZERRA, RUA SANTA CATARINA, 709, CENTRO, SÃO JOSÉ 

DO RIO CLARO - MT - CEP: 78435-000 . 13 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000091-93.2020.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE CRISTINA FRATTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Visto, Tendo em vista a petição de ID 28985107, homologo a desistência 

da ação, nos termos do artigo 267, 4º do CPC. Como conseqüência, 

extingo o feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso 

VIII do CPC. Sem custas ou honorários advocatícios, transitada em julgado, 

arquivem-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. São José do 

Rio Claro-MT, 07 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 
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CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Comarca de Vila Rica

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000050-78.2020.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

ARAGUARINA AGROPASTORIL LTDA. EM RECUPERACAO JUDICIAL 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO PIRES DE QUEIROZ OAB - GO38132 (ADVOGADO(A))

PATRICIA LEMOS AREAL OAB - GO23641 (ADVOGADO(A))

FERNANDA SOARES DOS ANJOS OAB - GO45430 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OTAVIO CORREIA DO PRADO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA Processo: 

1000050-78.2020.8.11.0049 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos para intimar 

o(a) parte autora para recolher a diligência do oficial de justiça nos termos 

do provimento 07/2017 - CGJ, e que, em havendo dúvidas acerca de 

informações concernentes à diligência, deverá entrar em contato 

telefônico com a gestora geral (responsável pelo devido cadastramento e 

manutenção do sistema) no telefone (66) 35541603- ramal 210. Vila 

Rica/MT, 13 de março de 2020 RAIRA DIAS ABREU Gestor(a) de 

Secretaria SEDE DA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA E INFORMAÇÕES: - 

TELEFONE: (66) 3554-1603

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000436-45.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDYEN VALENTE CALEPIS OAB - MS8767-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOEMIA RIBEIRO SILVA (REU)

JOAO BATISTA DA SILVA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA Processo: 

1000436-45.2019.8.11.0049 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de: Intime-se as partes para se 

manifestarem sobre o requerido no id 29375294, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de preclusão. Vila Rica/MT, 13 de março de 2020 RAIRA 

DIAS ABREU Gestor(a) de Secretaria SEDE DA 2ª VARA CÍVEL DE VILA 

RICA E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 3554-1603

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000436-45.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDYEN VALENTE CALEPIS OAB - MS8767-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOEMIA RIBEIRO SILVA (REU)

JOAO BATISTA DA SILVA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA Processo: 

1000436-45.2019.8.11.0049 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos para intimar 

o(a) parte autora para recolher a diligência do oficial de justiça nos termos 

do provimento 07/2017 - CGJ, e que, em havendo dúvidas acerca de 

informações concernentes à diligência, deverá entrar em contato 

telefônico com a gestora geral (responsável pelo devido cadastramento e 

manutenção do sistema) no telefone (66) 35541603- ramal 210. Vila 

Rica/MT, 13 de março de 2020 RAIRA DIAS ABREU Gestor(a) de 

Secretaria SEDE DA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA E INFORMAÇÕES: - 

TELEFONE: (66) 3554-1603

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 18246 Nr: 1336-94.2009.811.0049

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO GOMES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTHIAN ANTHONY DE 

CARVALHO TONSIC - OAB:, FERNANDO JOSÉ BONATTO - 

OAB:25.698-PR, SADI BONATTO - OAB:10011/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com espeque no 

que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o 

Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade 

de: INTIME-SE, a parte exequente, para apresentar planilha adequada 

(retirando a cobrança da multa de 10%), no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42318 Nr: 2000-23.2012.811.0049

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXSANDRO CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO CARVALHO - 

OAB:14375 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com espeque no 

que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o 

Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade 

de: intime-se o executado, para pagar o débito no prazo de 15 (quinze) 

dias, ou para, querendo, apresentar impugnação, alegando as matérias 

previstas no art. 525 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45938 Nr: 108-11.2014.811.0049

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS ALVES MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR RIBAS - 

OAB:2.793/MT

 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com espeque no 

que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o 

Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade 

de: intime-se o Executado, para pagar o débito no prazo de 15 (quinze) 

dias, ou para, querendo, apresentar impugnação, alegando as matérias 

previstas no art. 525 do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22303 Nr: 2560-33.2010.811.0049

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEIVAS LUIS DONIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON APARECIDO BOTELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS XAVIER 

FILHO - OAB:14543

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILIA CRESTANI - 

OAB:16.556 / OAB/MT, PAULO ROBERTO TAVARES DE SENA - 
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OAB:6432-B/MT

 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com espeque no 

que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o 

Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade 

de: intime-se o Executado, para pagar o débito no prazo de 15 (quinze) 

dias, ou para, querendo, apresentar impugnação, alegando as matérias 

previstas no art. 525 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47412 Nr: 1331-96.2014.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTÁVIO MENDES DO PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, SÉRGIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o(a) parte autora para recolher a 

diligência do oficial de justiça nos termos do provimento 07/2017 - CGJ, e 

que, em havendo dúvidas acerca de informações concernentes à 

diligência, deverá entrar em contato telefônico com a gestora geral 

(responsável pelo devido cadastramento e manutenção do sistema) no 

telefone (66) 35541603- ramal 210.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55421 Nr: 1681-16.2016.811.0049

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO PAULO KREMER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17.528/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o(a) parte autora para recolher a 

diligência do oficial de justiça nos termos do provimento 07/2017 - CGJ, e 

que, em havendo dúvidas acerca de informações concernentes à 

diligência, deverá entrar em contato telefônico com a gestora geral 

(responsável pelo devido cadastramento e manutenção do sistema) no 

telefone (66) 35541603- ramal 210.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40517 Nr: 74-07.2012.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO LIMA JUNQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495/MT, BRUNO GABRIEL REGIS DE ALMEIDA - 

OAB:23.647-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com espeque no 

que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o 

Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade 

de: intimar a parte autora para se manifestar nos autos acerca da 

devoluçao de carta precatoria de fl. 127/130.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45164 Nr: 2138-53.2013.811.0049

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MURARO TRANSPORTES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107.414/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o(a) parte autora para recolher a 

diligência do oficial de justiça nos termos do provimento 07/2017 - CGJ, e 

que, em havendo dúvidas acerca de informações concernentes à 

diligência, deverá entrar em contato telefônico com a gestora geral 

(responsável pelo devido cadastramento e manutenção do sistema) no 

telefone (66) 35541603- ramal 210.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65523 Nr: 1255-33.2018.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JBS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRIMORDIAL AÇO INOXIDÁVEL LTDA, 

GRANCRED SP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

MULTISETORIAL, MULTI RECEBÍVEIS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITÓRIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAMON HENRIQUE DA ROSA GIL 

- OAB:303.249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos para intimação da parte autoa para 

proceder o recolhimento das custas processuais para distribuição da 

Carta Precatória na Comarca de São Paulo/SP, com o objeto de citação do 

requerido.

Edital Citação

EDITAL DE CITAÇÃO

Prazo do Edital: 30 Dias

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO IVAN 

LUCIO AMARANTE

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO do(s) polo passivo, acima 

qualificado(s), atualmente em lugar incerto e não

sabido, para tomarem conhecimento da ação, cujo resumo da petição 

inicial segue abaixo, conforme documentos

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de

acesso seguem descritas no corpo deste mandado.

RESUMO DA INICIAL: Tratam-se os autos de ação de divórcio Litigioso 

interposto por Euridete Luciana

Conceição Borges em face de Antônio José Borges, ambos qualificados.

DESPACHO/ DECISÃO: Vistos. Tratam-se os autos de ação de divórcio 

Litigioso interposto por Euridete

Luciana Conceição Borges em face de Antônio José Borges, ambos 

qualificados. Em análise

superficial, entendo presentes os pressupostos processuais e as 

condições da ação. Assim, recebo a

petição inicial e determino o seu processamento. Constato que a 

Requerente e o Requerido não

encontram em convivência matrimonial, já cabendo neste momento, a 

decretação do divórcio, conforme

§6° do artigo 226 da Constituição Federal, in verbis: "Artigo 226. A família, 

base da sociedade, tem

especial proteção do Estado... §6°. O casamento civil pode ser dissolvido 

pelo divórcio. Assim, sem

delongas, tenho que, a dissolução do casamento civil é fato constatado 

nos autos,

acarretando/possibilitando o julgamento parcial do mérito, conforme dispõe 

o inciso I do artigo 356, in

verbis: "Artigo 356. O juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou 

mais dos pedidos formulados ou

parcela deles:..II – estiver em condições de imediato julgamento, nos 

termos do artigo 355;" Assim, diante

dos fatos e fundamentos, nos termos do inciso II do artigo 356 do Código 

de Processo Civil, JULGO

PARCIALMENTE O MÉRITO da inicial, DECRETANDO o divórcio entre 

Euridete Luciana Conceição

Borges e Antônio José Borges passando a Requerente a voltar usar o 

nome de Euridete Luciana

Conceição.No mais, com o trânsito em julgado, DETERMINO o Senhor 

Gestor que proceda ao
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encaminhamento dos documentos necessários ao Cartório de Registro 

Civil das Pessoas Naturais

informado nos autos, para a efetiva averbação do divórcio. Cite-se o 

Requerido via Edital. Ultrapassado o

prazo para contestação, dê-se vistas ao Ministério Público para 

manifestação, pelo prazo legal. Após,

tornem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se, realizando e expedindo 

o necessário. As providências.

Vila Rica - MT, 17 de fevereiro de 2020. Ivan Lúcio AmaranteJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, RAIRA DIAS ABREU, digitei.

Vila Rica-MT, 10 de março de 2020.

(Assinado Digitalmente)

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos judiciais 

vinculados a este documento, acesse o

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet.

No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço "Leia aqui seu 

código" e dê permissão para o aplicativo

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMARCA DE

2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA

PROCESSO n. 1000972-56.2019.8.11.0049 Valor da causa: 0,00

ESPÉCIE: [Alimentos, Casamento, Dissolução]->DIVÓRCIO LITIGIOSO (99)

Nome: ERIDETE LUCIANA DA CONCEICAO

Endereço: Rua 14, 54, São Francisco, VILA RICA - MT - CEP: 78645-000

Nome: ANTONIO JOSÉ BORGES

Endereço: desconhecido

Assinado eletronicamente por: RAIRA DIAS ABREU - 10/03/2020 15:10:15 

Num. 30094281 - Pág. 1

https://clickjudapp.tjmt.jus.br/codigo/PJEDADWPRCFPY

Primeira Entrância

Comarca de Alto Garças

Vara Única

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-176 AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO

Processo Número: 1000175-88.2020.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE CARVALHO BASTOS FILHO (TESTEMUNHA)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR)

EMILIO CEZAR FIGUEROA (TESTEMUNHA)

ADRIANO GALDINO BARBOSA (TESTEMUNHA)

PATRICIA MOREIRA DA SILVA (TESTEMUNHA)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO JAVANU COSTA LEITE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM OAB - MT0007542A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

GARÇAS Nos termos da CNGC, considerando certidão (29566267), 

IMPULSIONO estes autos ao patrono do denunciado para oferecer defesa 

prévia no prazo legal. ALTO GARÇAS - MT, 13 de março de 2020 Rogério 

Rodrigues dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) em Substituição Legal 

ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A)

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000738-19.2019.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

GILDET LOPES DOS SANTOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN MARCIA GALVAO ITACARAMBY OAB - MT16989/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALTO GARCAS CARTORIO DE REGISTRO CIVIL (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

GARÇAS DESPACHO Processo: 1000738-19.2019.8.11.0035. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: GILDET LOPES DOS SANTOS 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ALTO GARCAS CARTORIO DE REGISTRO 

CIVIL Vistos. Visando maiores esclarecimentos acerca do feito, acolho o 

requerimento ministerial para determinar a expedição de ofícios aos 

Cartórios de Registro Civil de Pessoas Naturais desta cidade e do 

Município de Angelical/BA, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, 

certifiquem acerca da inexistência do assento de nascimento de Maria 

França de Souza, ou, em caso de existir o assento, que envie a este Juízo 

a 2ª via da respectiva certidão de nascimento. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica. Angela Maria 

Janczeski Góes Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 40683 Nr: 1504-31.2015.811.0035

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elson Nunes Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Considerando que a sentença proferida à ref. 75 foi parcialmente alterada 

pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme 

acordão da Apelação acostado à ref. 102, DETERMINO as seguintes 

providências:

A) Expedição de guia de execução definitiva para o réu ELSON NUNES 

ARAÚJO, observando os termos do referido acórdão;

B) A elaboração de cálculo de pena;

C) O lançamento do nome do réu no rol dos culpados, bem como o registro 

nos antecedentes criminais;

D) Oficie-se à Justiça Eleitoral em atenção ao art. 15, III da Constituição 

Federal;

E) A elaboração de cálculo das custas processuais e da multa, se houver, 

e intimação do réu para efetuar o pagamento, no prazo de 10 dias, sob 

pena de execução.

Após, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações legais.

 Ciência ao MPE e à defesa técnica.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 56665 Nr: 1224-55.2018.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edineide Vieira da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ederlan Martins de Camargo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENAN ARAÚJO GOUVEIA 

MARTINS - OAB:22053/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) DELIBERAÇÕESA MMª. Juíza proferiu a seguinte decisão: “Vistos. 

Considerando que a parte requerida compareceu à solenidade 

desacompanhado de advogado e declarou ser hipossuficiente, na 

acepção jurídica do termo, nomeio a Defensoria Pública para promoção de 

sua defesa. (...) Se a transação recair sobre direitos contestados em 

juízo, será feita por escritura pública, ou por termo nos autos, assinado 

pelos transigentes e homologado pelo juiz (CC, artigo 842). Nesta hipótese, 

a cognição judicial é sumária, porquanto restrita à verificação do 
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preenchimento dos requisitos extrínsecos de validade do ato (juízo de 

delibação). O artigo 104 do Código Civil preconiza que a validade do 

negócio jurídico requer agente capaz, objeto lícito, possível, determinado 

ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei. Na espécie 

vertente, em juízo de delibação, dessume-se que que a transação firmada 

entre as partes, preenche os requisitos legais, não viola norma de ordem 

pública e encontra-se inserido no princípio da autonomia da vontade, além 

de pôr fim ao litígio pela autocomposição. Assim, por serem a partes 

capazes e estarem devidamente representadas, RECONHEÇO E DECRETO 

A DISSOLUÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL que perdurou no período 

compreendido entre o mês de setembro de 2007 e fevereiro de 2017, e 

HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo celebrado entre as partes, julgando parcialmente a 

lide.DECLARO encerrada a instrução processual. Na forma do art. 364, § 

2º, do CPC, abra-se vista às partes para apresentação sucessiva de 

memoriais no prazo de 15 (quinze) dias. Com a juntada dos memoriais, 

volvam-me conclusos para prolação de sentença. Sem alegação de 

nulidade, saem os presentes intimados. Cumpra-se, às providências.”Lido 

e achado conforme, nada mais havendo a consignar, por mim, Núbia 

Castro, estagiaria, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos 

presentes. Dr. Angela Maria Janczeski GoesJuíza de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 57828 Nr: 1642-90.2018.811.0035

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PL PESQUISA E PRODUÇÃO DE SEMENTES LTDA, BASF 

AGRICULTURAL SOLUTIONS US LLC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Augustin, Guilherme Augustin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA BIRAL V. DA CUNHA 

MARTINS - OAB:246.397/SP, Gustavo Piva de Andrade - 

OAB:119.932-OAB/RJ, MARCELO JUNQUEIRA INGLEZ DE SOUZA - 

OAB:182.514/SP, TATIANA TIBERIO LUZ - OAB:196959

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 1. Em homenagem aos princípiodo contraditório, da ampla defesa e da não 

surpresa, enaltecidos pelo Código de Processo Civil em vigor (arts. 9º e 

10º do CPC), INTIME-SE a parte adversa para, no prazo de 10 (dez) dias, 

se manifestar acerca da petição de ref. 80, requerendo o que de direito.

 2. Transcorrido o prazo in albis, certifique-se e tornem os aut conclusos.

3. Cumpra-se. Às providências.

Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 54070 Nr: 377-53.2018.811.0035

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquim Francisco Barbosa Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - 

OAB:11230

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 1. Intime-se o curador especial nomeado ao interditando, para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, se manifestar acerca do pedido de extinção do 

processo por perda superveniente do objeto.

2. Após, ABRA-SE vista ao Ministério Público para conhecimento e 

manifestação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45987 Nr: 71-21.2017.811.0035

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Rosa Machado Dranca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17.980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, considerando que a atualização do débito ocorreu 

em dezembro de 2018, IMPULSIONO o feito ao exequente para a devida 

atualização visando a intimação do executado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55714 Nr: 971-67.2018.811.0035

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Eduardo Pereira Pinheiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Quênesse Dyogo do Carmo 

- OAB:10286/MT

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito à defesa para que 

manifeste-se acerca da devolução da CP(diligência negativa) expedida 

para oitiva da testemunha IVAN KLEY FERREIRA LEITE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 13427 Nr: 622-45.2010.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Enesina Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cândido Parreira Duarte Neto - 

OAB:86.374 SP, Marcos Eduardo da Silveira Leite - OAB:137269/SP, 

Odair Donizete Ribeiro - OAB:109334/SP, Patrícia Mariano da Silva - 

OAB:171.255 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 622-45.2010.811.0035

Código: 13427

 Com Resolução do Mérito->Extinção da execução ou do cumprimento da 

sentença

Vistos, etc.

Cuida-se de CUMPRIMENTO/EXECUÇÃO de Sentença em que ENESINA 

PEREIRA DA SILVA move em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Foram acostados aos autos os ofícios noticiando o efetivo pagamento do 

crédito via RPV,s (fls.181/182), tendo a parte Exequente pugnado pela 

expedição de alvará de levantamento.

 É o relatório. Fundamento e decido.

De proêmio, ante o ofício da Coordenadoria de Execução Judicial (COREJ) 

do TRF da 1ª Região, acostado às fls.181/182, noticiando o efetivo 

pagamento da requisição de pequeno valor (RPV) e/ou precatório, DEFIRO 

o requerimento de levantamento dos valores vinculados aos presentes 

autos.

Caso a procuração constante dos autos possua cláusula específica de 

outorga de poderes para receber valores e dar quitação, o que deverá 

será averiguado e certificado pelo Sr. Gestor, AUTORIZO, desde já, a 

retirada dos alvarás e/ou transferência dos valores para a conta bancária 

indicada pelo procurador da parte autora, nos termos do art. 450, caput, 

CNCG.

Noutro vértice, tendo o próprio credor comunicado que o devedor satisfez 

o débito pleiteado, o objeto da execução se exauriu, ensejando a extinção 

pelo pagamento/adimplemento realizado junto ao exequente.

Isso posto, DECLARO SATISFEITA a obrigação e JULGO EXTINTO o 

cumprimento de sentença/execução, nos termos do arts. 924, inciso I e 

925, ambos do Código de Processo Civil.

 Sem custas, nos termos da Lei Estadual 7.603/2001.

Certificado o trânsito em julgado e, cumpridas todas as diligências retro, 

REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento desta 

Comarca para as providências necessárias, nos termos do art. 5º e 

seguintes do Provimento nº 12/2017-CGJ.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Alto Garças/MT, 12 de março de 2020.

 Angela Maria Janczeski Góes

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39474 Nr: 1032-30.2015.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPORT EXPRESS COMERCIAL IMPORTADORA 

- TECNOMANIA - NATURAL MANIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CESAR PASSINATO 

AMORIM - OAB:7542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ROGERIO BONFIM 

MELO - OAB:128462, Janayna Andreya Gemelli - OAB:1573/TO

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito as partes para intimá-las do 

retorno dos autos da Instância Superior.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 49748 Nr: 1955-85.2017.811.0035

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Paulo Sousa Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na 

denúncia para, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de 

Processo Penal, ABSOLVER o réu ANTÔNIO PAULO SOUZA SILVA, 

quanto ao fato que lhe foi imputado nos autos.Eventual pagamento de 

fiança deverá ser restituído ao sentenciado, devendo a Secretaria 

empreender as diligências necessárias para a liberação do 

valor.Desnecessária a intimação pessoal do denunciado acerca da 

sentença extintiva da punibilidade. INTIME-SE seu defensor constituído via 

DJE, ou a Defensoria Pública, pessoalmente (art. 980, § 4º).Intime-se o 

Ministério Público.Comunique-se à vítima por qualquer meio hábil de 

comunicação, nos termos do artigo 201, § 2º, do Código de Processo 

Penal. COMUNIQUE-SE a presente decisão aos órgãos e instituições de 

praxe (Cartório Distribuidor, Institutos de Identificação Criminal, INFOSEG e 

à Delegacia de Polícia de onde proveio o respectivo procedimento 

inquisitorial), CERTIFICANDO-SE as comunicações nos autos.Cumpridas 

todas as determinações retro, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado e 

REMETAM-SE os autos ARQUIVO, com as baixas e comunicações 

necessárias.Cumpra-se, expedindo o necessário.Alto Garças/MT, data da 

assinatura eletrônica. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000046-83.2020.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

J. V. D. S. D. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCIR OLIVEIRA DA SILVA OAB - MS0010340A-A (ADVOGADO(A))

MARIA ROSANGELA DOS SANTOS OAB - 103.281.124-29 

(PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM DIAS DE FREITAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

GARÇAS DECISÃO Processo: 1000046-83.2020.8.11.0035. REQUERENTE: 

J. V. D. S. D. L. PROCURADOR: MARIA ROSANGELA DOS SANTOS 

REQUERIDO: JOAQUIM DIAS DE FREITAS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, ajuizada por JOÃO 

VITOR DOS SANTOS DE LIMA, menor, representado por sua genitora 

Maria Rosângela dos Santos, em face de JOAQUIM DIAS FREITAS, partes 

devidamente qualificadas nos autos. Aduz a parte autora, em síntese, que 

o réu foi responsável pelo acidente de trânsito que levou o sr. Wilson José 

dos Santos, genitor do requerente, a óbito, no dia 12/04/2017, pelo que, 

pugna pelo ressarcimento pecuniário decorrente dos danos (material e 

moral) por ele suportado. Alega que estão presentes os requisitos do art. 

300 do CPC, para deferimento do pedido de tutela de urgência, consistente 

na fixação de alimentos provisórios no montante de ½ (meio) salário 

mínimo mensal, até que o requerente complete 24 (vinte e quatro) anos de 

idade. Instado a se manifestar, o Ministério Público emitiu parecer 

favorável à concessão da tutela de urgência, para fixar alimentos 

provisórios em favor do menor João Vitor dos Santos de Lima, no patamar 

de 1/3 (um terço) do salário mínimo auferido pela vítima do acidente. É o 

relatório. Passo a apreciar o pedido de tutela de urgência. No que tange à 

liminar perseguida, pondero que as tutelas provisórias de urgência 

(satisfativa ou cautelar) pressupõem a demonstração de “probabilidade do 

direito” e do “perigo da demora” (art. 300, CPC), enquanto que a tutela 

provisória de evidência (sempre satisfativa/antecipada) pressupõe a 

demonstração de que as afirmações de fato estejam comprovadas, 

tornando o direito evidente, o que se presume nas hipóteses do art. 311 

do CPC. Nesse contexto, constata-se que o pleito liminar se relaciona ao 

de tutela de urgência. Assim, o pedido de tutela de urgência exige o 

preenchimento dos requisitos esculpidos no artigo 300 do CPC quais 

sejam: a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e do perigo de dano 

(periculum in mora), bem como a reversibilidade dos efeitos da decisão (§ 

2º). Tais requisitos devem ser examinados nos autos considerando-se a 

profundidade de cognição própria deste momento processual. Caso 

contrário, corre-se o risco de antecipar, sem lastro probatório idôneo, o 

resultado final da demanda. Num juízo de cognição sumária, entendo que o 

pedido liminar merece acolhimento, face aos argumentos que passo a 

expor. O Autor requer alimentos de cunho indenizatórios (ressarcitórios 

ou reparatórios), em razão da morte de seu genitor em um acidente de 

trânsito, que constitui um ilícito civil e gera a obrigação de indenizar. Estes 

alimentos, em regra, são aqueles que devem ser conferidos no desfecho 

da ação, se comprovada a responsabilidade do agente causador do dano. 

Em que pese a regra ser de necessidade de dilação probatória para 

apurar a responsabilidade pelo acidente, no caso dos autos há elementos 

que, a priori, demonstram a responsabilidade do condutor do veículo, ora 

requerido, que atropelou o pai do requerente. Com efeito, extrai-se do 

Boletim de Ocorrência da PRF nº 17031540B01 (id n. 28059502): “No dia 

12/04/2017 por volta das 17:30 a equipe PRF de Alto Garças foi avisada 

por um usuário da via sobre um acidente no KM 19 da BR 364 no Município 

de Alto Araguaia, de pronto a equipe se deslocou até o local do acidente. 

A quantidade de veículos parados sobre a via em decorrência do acidente 

e de um controle de fluxo tipo "pare e siga" era grande, o que prejudicou a 

chegada da VTR. No local foi necessário organizar o isolamento de 

segurança da área, a via estava em obras de recapeamento e havia 

máquinas e operários sobre sua faixa no sentido crescente. O fluxo de 

veículos ocorria apenas na faixa sentido decrescente, haviam também 

placas de sinalização e cones que orientavam sobre as obras. Em análise 

dos vestígios encontrados no local e depoimento de usuários da via, a 

Equipe constatou que tratou-se de um atropelamento no qual VI, GM D20 

placa JY13591, conduzido por JOAQUIM DIAS DE FREITAS, CPF 

172.475.511-00, CNH 0382780648, transitava no sentido decrescente da 

via e perdeu o controle de VI vindo a invadir a área na qual trabalhadores 

da empresa Allianza, prestadora de serviço DNIT, trabalhavam. VI 

atropelou o funcionário WILSON JOSE SANTOS DE LIMA, após o 

atropelamento o veículo saiu de pista e capotou, chegando ao repouso 

com as rodas para cima. O Sr. Wilson encontrava-se deitado no 

acostamento da via aguardando a chegada do serviço médico, 

apresentava escoriações pelo corpo e respiração ofegante. A ambulância 

que iria prestar socorro no local do acidente encontrava-se presa ao 

engarrafamento de veículos sem conseguir chegar ao local. Foi 

necessário deslocar a VTR PRF até o local onde a ambulância se 

encontrava para abrir caminho até o local onde o Sr. Wilson aguardava 

atendimento. O Sr. WILSON JOSÉ SANTOS DE LIMA foi socorrido pela 

ambulância do Hospital Municipal de Alto Araguaia, local para o qual foi 

conduzido em estado grave. O Sr. JOAQUIM DIAS DE FREITAS, condutor 

de VI, foi apresentado na delegacia de polícia Civil de Alto Araguaia na 

presença da investigadora Marcia, a qual afirmou que seria tomado o 

depoimento do condutor. Segundo informação dos funcionários do plantão 

no Hospital Municipal de Alto Araguaia a vítima do acidente, WILSON JOSÉ 

DOS SANTOS LIMA, chegou ao hospital com vida mas faleceu logo em 

seguida.” Nos autos do Inquérito Policial (id nº 28059503), a testemunha 

José da Silva Rocha, operador de máquinas, funcionário da empresa 

Allianza, relatou que “o operador das placas de “pare e siga” liberou a 

meia pista para os veículos que trafegavam sentido Alto Garças/Alto 

Araguaia, momento em que o depoente, que estava no alto de uma 

máquina de espalhar asfalto, observou que um veículo caminhonete D20 

de cor branca, ultrapassou uma carreta e invadiu a parte da pista que 
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estava interditada, vindo a atingir um dos funcionários que trabalhavam no 

local, arrastando-o e em seguida passando por cima do corpo, sem 

seguida saiu da estrada caindo em um barranco. Que ao perceber a 

caminhonete se aproximando, em velocidade excessiva para o local, o 

depoente gritou para os funcionários que laboravam na pista, mas eles 

estavam de costas para o veículo que se aproximava e não tiveram tempo 

de fugir, esclarecendo o depoente que a caminhonete não diminuiu a 

velocidade, que chegou a desviar de um grupo maior de funcionários, mas 

acabou atropelando um que estava um pouco afastado (...)” 

Corroborando, a testemunha Valdecir da Silva, que também era 

funcionário da empresa Allianza, declarou que “(...) a pista estava aberta 

para tráfego dos veículos que faziam o mesmo sentido que a caminhonete 

mencionada, porém o motorista do referido veículo vinha ultrapassando 

uma carreta, ao avistar os funcionários que trabalhavam na pista, o 

motorista tentou retornar para a meia pista utilizável, porém não conseguiu, 

possivelmente em consequência da velocidade excessiva que estava 

desenvolvendo, vindo a atingir um dos funcionários da obra, jogando-o 

mais à frente e em seguida passando por cima do mesmo, em seguida saiu 

da estrada, desceu um barranco e capotou a caminhonete. O requerido, 

ao ser interrogado declarou que “estava retornando para a cidade de Alto 

Araguaia, quando estava parado ao KM 20 da BR 364 e parou no sinal, 

pois havia homens trabalhando na pista (...) Que ao ser liberado, seguiu 

viagem atrás de uma carreta, quando ao frear percebeu que o freio de 

sua caminhonete falhou e quando percebeu que iria bater na traseira da 

carreta, reduziu a marcha, pisou no freio novamente e falhou, foi quando o 

declarante para não bater a caminhonete na carreta que estava à sua 

frente, jogou seu veículo para o lado esquerdo, na pista ao contrário, pois 

sabia que o trânsito daquele lado estava parado, foi então, que bateu em 

um homem que estava trabalhando na pista, perdeu o controle e caiu na 

ribanceira (...)” O médico atestou na certidão de óbito (id nº 28058635) a 

causa da morte do Sr. Wilson José dos Santos de Lima “parada 

cardiorrespiratória, acidente automobilístico (atropelamento por veículo 

automotivo na BR 364, quando no exercício profissional). Desta feita, ficou 

demonstrado que o requerido se envolveu em acidente de trânsito e 

atropelou o pai do requerente, que era funcionário da empresa Allianza e 

se encontrava no exercício de sua atividade profissional, e essa assertiva 

se extrai do Boletim de Ocorrência, da certidão de óbito e da prova oral 

produzida no Inquérito Policial, por meio da qual o requerido confessou ter 

atropelado um homem, porém, alegou que o acidente ocorreu por falha 

mecânica em seu veículo. A alegação do requerido de que houve falha 

mecânica, ainda que ocorrida em veículo que supostamente estivesse em 

perfeito estado de conservação, apriori não afasta a responsabilidade do 

causador do dano, pois se trata de fato previsível. Esses elementos 

probatórios, por ora, se mostram suficientes para atestar a culpa do 

requerido, condutor do veículo, no acidente automobilístico que causou a 

morte do Sr. Wilson José dos Santos de Lima, genitor do requerente. 

Ademais, em se tratando de verba alimentar, haja vista ter como base a 

prestação de alimentos à pessoa que dependia financeiramente do de 

cujus, tem-se como evidente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo a permitir a concessão da tutela provisória de urgência. Ante 

o exposto, com fundamento no art. 300 do CPC, DEFIRO o pedido de tutela 

provisória de urgência antecipada para determinar que o requerido 

JOAQUIM DIAS DE FREITAS, pague alimentos provisionais ao requerente 

João Vitor dos Santos de Lima, que arbitro em ½ (meio) salário mínimo, 

mediante depósito/transferência em conta bancária em nome do 

autor/genitora ou recibo, devendo a primeira parcela ser paga 10 (dez) 

dias após a citação e as demais todo o dia 1º dos meses subsequentes, 

sob pena de multa diária que fixo em R$ 100,00 (cem reais), limitada a 120 

(cento e vinte) dias, nos termos do art. 139, inciso IV c/c art. 297, caput, 

ambos do Código de Processo Civil. De acordo com o art. 334 e ss. do 

CPC, se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o 

caso de improcedência liminar do pedido, o Juiz designará audiência de 

conciliação ou de mediação. Por ser possível a realização do ato 

conciliatório a qualquer momento (art. 139, inciso V, CPC), e por incumbir 

aos Juízes, Advogados, Defensores Públicos e membros do Ministério 

Público, estimular a solução consensual dos conflitos, DETERMINO a 

DESIGNAÇÃO de audiência de conciliação no Centro de Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC. INTIME-SE a parte autora na 

pessoa de seu advogado (art. 334, §3º, do CPC) e CITE-SEe INTIME-SE (da 

concessão da tutela de urgência) a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para que compareçam à audiência, 

acompanhados de advogado, informando-lhes que o não comparecimento 

injustificado à audiência é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor do Estado 

ou da União (art. 334, § 8º, do CPC). Para que a audiência de conciliação 

ou mediação não seja realizada, ambas as partes deverão manifestar, 

expressamente, desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4º, 

inciso I, CPC). Ressalte-se que, as partes poderão constituir procuradores 

com poderes específicos para transigir (art. 334, § 10, CPC). Sendo 

exitosa a audiência de conciliação/mediação, ABRA-SE vista ao Ministério 

Público para manifestação. Após, TORNEM-ME os autos conclusos. Não 

havendo conciliação, o requerido deverá apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis (art. 335, inciso I, CPC). Consigne-se que, 

o não oferecimento de contestação fará incidir os efeitos da revelia (art. 

344 do CPC). Decorrido o prazo para contestação e devidamente 

certificado, INTIME-SE a parte autora para que no prazo de quinze dias 

úteis apresente manifestação, oportunidade em que: I – havendo revelia, 

deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com 

a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar 

resposta à reconvenção. Após, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, indiquem as provas que pretendem produzir, 

devendo os litigantes observar, com espeque nos princípios da proibição 

de decisão surpresa e da colaboração (arts. 6º, 9º e 10, CPC): a) A 

necessidade e pertinência de cada uma, de forma a estabelecer uma 

relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato que se 

pretende atestar (art. 357, inciso II, CPC), sob pena de indeferimento; b) 

Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela ser produzida, 

deverá apontar de forma coerente e jurídica o motivo da impossibilidade, 

bem como a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de 

forma a convencer o juízo quanto à distribuição do ônus probatório (art. 

357, inciso III, CPC); c) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e o 

conjunto probatório acostado ao feito, esclarecer se há matérias admitidas 

ou não impugnadas, indicando quais questões de direito entende ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

inciso IV, CPC); d) Em obediência ao princípio da promoção da 

autocomposição (art. 3º, § 3º, CPC), informar se existe ou não interesse 

na designação de audiência de conciliação ou mediação (art. 139, inciso 

V, CPC), especificamente no que tange à possibilidade de alcance 

concreto da conciliação. Transcorrido o prazo in albis, CERTIFIQUE-SE, 

após, ABRA-SE vista ao Ministério Público. Na sequência, TORNEM 

conclusos para verificação da necessidade de saneamento do feito (art. 

357, CPC) ou possibilidade de julgamento antecipado da demanda (art. 

355, CPC). Cumpra-se, expedindo o necessário. Alto Garças/MT, data da 

assinatura eletrônica. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010037-08.2013.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

AGEU BARBOSA DE QUEIROZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOISES BARBOSA DE QUEIROZ OAB - MT11759/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELIA FANTIM ALMEIDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO GARÇAS SENTENÇA Processo: 

8010037-08.2013.8.11.0035. EXEQUENTE: AGEU BARBOSA DE QUEIROZ 

EXECUTADO: CELIA FANTIM ALMEIDA - ME Vistos etc. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

AGEU BARBOSA DE QUEIROZ, devidamente qualificado nos autos, propôs 

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS, na forma dos arts. 

566, I, 580, 585, I e 614 do Código de Processo Civil e art. 53 da Lei n.º 

9.099/95, contra CELIA FANTIN ALMEIDA-ME, pessoa jurídica de direito 

privado, com natureza jurídica de empresário individual, com 

estabelecimento sob nome fantasia “MADEREIRAS E MATERIAIS PARA 

CONTRUÇÃO GARÇAS”. Aduziu a parte exequente ser credora da parte 

executada no valor de R$ 21.320,00 (vinte e um mil e trezentos e vinte 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069616/3/2020 Página 583 de 799



reais), representados por 05 (cinco) cheques: de n.º 009734, 009735, 

009736, 009737 do Banco do Bradesco e de titularidade da executada, no 

valor de R$ 4.430,00 cada cheque, mais o cheque de n.º 853052 do 

Banco do Brasil no valor de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais). 

Aduziu, ainda, que todas as cártulas foram devolvidas por insuficiência de 

fundos, pelos motivos 11 e 12, o que se depreende das cópias das 

cártulas anexas. Ao receber a inicial, este Juízo, em consonância com o 

art. 53 da Lei n. 9.099/95, determinou a citação da parte executada para, 

no prazo de 03 dias, efetuar o pagamento da dívida, sob pena de penhora 

de bens para garantia do valor principal, juros, custas e honorários 

advocatícios, se arbitrados. Ressaltou que, efetuada a penhora, a parte 

devedora seria intimada para comparecer à audiência de conciliação, 

oportunidade em que poderia oferecer embargos por escrito ou 

verbalmente (art. 52, IX e 53 da Lei n. 9.0995/95). Ocorre que, realizada 

audiência de conciliação, as partes não compuseram o litígio de forma 

amigável, e, sem oferecer bens à penhora ou de outra forma garantir a 

execução, a parte executada apresentou embargos à execução, com 

pedido de efeito suspensivo. Pois bem. De acordo com o artigo 53, § 1º, 

da Lei 9.099/95: Art. 53. "A execução de título executivo extrajudicial, no 

valor de até quarenta salários mínimos, obedecerá ao disposto no Código 

de Processo Civil, com as modificações introduzidas por esta Lei. § 1º 

Efetuada a penhora, o devedor será intimado a comparecer à audiência de 

conciliação, quando poderá oferecer embargos (art. 52, IX), por escrito ou 

verbalmente.(...)" E, de acordo com o Enunciado 117 do FONAJE: 

Enunciado 117. "É obrigatória a segurança do juízo pela penhora para 

apresentação de embargos à execução de título extrajudicial perante o 

Juizado Especial (XXI Encontro - Vitória/ES). Sendo assim, deixo de 

apreciar o mérito dos embargos à execução, julgando-os extintos, com 

fulcro no art. 485, inciso IV, do CPC. Dando seguimento à execução, 

determino a INTIMAÇÃO da parte exequente para que apresente cálculo 

atualizado do débito. Após, proceda-se à penhora de bens para garantia 

da execução, com as formalidades legais. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Sentença 

Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto os autos a M.M. Juíza Togada para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Tatiane Barros Perrot Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, por 

sentença, para que surtam seus jurídicos efeitos, a decisão da Juíza 

Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Alto Garças/MT, data da 

assinatura eletrônica. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000023-11.2018.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

DELVAIR RODRIGUES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

opostos por TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO, com indicação/alegação de 

omissão/contradição e pedido de modificação da sentença – efeito 

infringente -, razão pela qual DETERMINO a intimação da parte embargada 

para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os 

embargos opostos, uma vez que seu eventual acolhimento implica a 

modificação da sentença embargada – Lei n. 9.099/95, art. 48 e ss. c/c 

NCPC, art. 1.023, caput e §§. As intimações no Juizado Especial serão 

feitas na forma prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO 

IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/95, art. 19 -, sendo que nas 

realizadas por telefone, deverá ser certificado qual o número chamado, o 

dia, o horário, a pessoa com quem se falou e, em resumo, o teor da 

comunicação e da respectiva resposta, além de outras informações 

pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e 

ss., a realização de intimação das instituições públicas ou privadas 

cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais 

atendidos e não se tratando da hipótese suso mencionada, far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Transcorrido o prazo in albis ou não, volte-me para 

análise. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alto Garças/MT, data da 

assinatura eletrônica. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010069-42.2015.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

GIRLEI RODRIGUES PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO DA SILVA (REQUERIDO)

ROSIMARI EBERT MORAES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA OAB - MT0007387A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO GARÇAS DECISÃO Processo: 

8010069-42.2015.8.11.0035. REQUERENTE: GIRLEI RODRIGUES PEREIRA 

REQUERIDO: JOSE ANTONIO DA SILVA, ROSIMARI EBERT MORAES 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 15 de ABRIL de 

2020 às 13h30min. INTIMEM-SE as partes, com a ADVERTÊNCIA ao(s) 

requerente(s) de que o processo será extinto e esta parte condenada nas 

despesas/custas, quando deixar de comparecer PESSOALMENTE a 

qualquer das audiências do processo – art. 9º c/c art. 51, I e § 2º, todos 

da Lei n. 9.099/95 e Enunciados n. 13 e 28 do FONAJE –, bem como ao(s) 

requerido(s) de que, não comparecendo PESSOALMENTE, 

considerar-se-ão verdadeiras as alegações iniciais, ensejando, pois, os 

efeitos da revelia, salvo se o contrário resultar da convicção do juiz – Lei 

n. 9.099/95, art. 20. As intimações no Juizado Especial serão feitas na 

forma prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE 

COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/95, art. 19 -, sendo que nas realizadas por 

telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a 

pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e da 

respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 da 

CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa 

intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser 

realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando 

d a  h i p ó t e s e  s u s o  m e n c i o n a d a ,  f a r - s e - á  p o r 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Eventuais testemunhas, até o máximo de 3 (três) para 

cada parte, comparecerão à audiência de instrução e julgamento levadas 

pela parte que as tenha arrolado, independentemente de intimação, ou 

mediante esta, se assim for requerido na forma da Lei n. 9.099/95, art. 34 

e§§. Defiro a excepcionalidade prevista no art. 172, § 2º, do CPC, em que 

pese ser prescindível atualmente, observado o disposto na CRFB/88, art. 

5º, XI – NCPC, art. 212, § 2º. Cumpra-se, expedindo o necessário. Alto 

Garças/MT, data da assinatura eletrônica. Angela Maria Janczeski Góes 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010012-53.2017.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MUNHAK & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILNEI RICARDO EIDT OAB - PR55354 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANAITA TEIXEIRA RIOS - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO HENRIQUE BOTELHO LIMA OAB - MT0003719A 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. Abra-se vista às partes para no prazo comum de 15 (quinze) 

dias se manifestarem se pretendem produzir provas orais em audiência de 

instrução, inclusive, arrolando desde já testemunhas. Após, tornem-me 

conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário. Alto Garças/MT, data da 

assinatura eletrônica. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010012-53.2017.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MUNHAK & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILNEI RICARDO EIDT OAB - PR55354 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANAITA TEIXEIRA RIOS - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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ANTONIO HENRIQUE BOTELHO LIMA OAB - MT0003719A 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. Abra-se vista às partes para no prazo comum de 15 (quinze) 

dias se manifestarem se pretendem produzir provas orais em audiência de 

instrução, inclusive, arrolando desde já testemunhas. Após, tornem-me 

conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário. Alto Garças/MT, data da 

assinatura eletrônica. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010030-11.2016.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

RENIVALDA SOUZA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TATIELY SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO ZANCHET GIRARDELLO OAB - MT11033/B 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO GARÇAS SENTENÇA Processo: 

8010030-11.2016.8.11.0035. REQUERENTE: RENIVALDA SOUZA DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: TATIELY SANTOS Vistos, etc. Abra-se vista 

às partes para no prazo comum de 15 (quinze) dias se manifestarem se 

pretendem produzir provas orais em audiência de instrução, inclusive, 

arrolando desde já testemunhas. Após, tornem-me conclusos. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica. 

Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010043-10.2016.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

GUIOMAR LOURA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR DE OLIVEIRA OAB - MT0016686A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. Diante dos documentos apresentados nos autos no ID 

20908389, DEFIRO a gratuidade da justiça, na forma do disposto no artigo 

98 do Código Processo Civil, revogando-as a qualquer tempo caso 

inverídica as alegações de hipossuficiência. REMETAM-SE os autos à 

Central de Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as 

providências necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do 

Provimento nº 12/2017-CGJ. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alto 

Garças/MT, data da assinatura eletrônica. Angela Maria Janczeski Góes 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010043-10.2016.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

GUIOMAR LOURA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR DE OLIVEIRA OAB - MT0016686A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA. Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei 

9.099/95. A parte promovente, embora devidamente intimada para a 

audiência de conciliação, deixou de comparecer e não apresentou 

qualquer justificativa, conforme termo de audiência de ID 6975809. Neste 

aspecto, qualquer justificativa quanto à impossibilidade de comparecimento 

à audiência deve ser feito até a abertura dos trabalhos, ainda mais quando 

representada por advogado. No Juizado Especial a presença das partes 

nas audiências é obrigatória e, nesse sentido, dispõe o Enunciado nº 20 

do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais: O comparecimento 

pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto. Em caso de ausência da parte promovente, 

em qualquer das audiências, o artigo 51, I, da Lei nº 9.099/95 prevê a 

extinção do processo, vejamos: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo. Pelo exposto, JULGO EXTINTO o 

presente feito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95 e, em 

consequência, condeno a parte promovente ao pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado nº 28, do 

FONAJE. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. P. R. I.C. LENER LEOPOLDO DA SILVA 

COELHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010024-38.2015.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

ADIRSON OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOISES BARBOSA DE QUEIROZ OAB - MT11759/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMILTON PEREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS OAB - MT0022053A 

(ADVOGADO(A))

QUENESSE DYOGO DO CARMO OAB - MT0010286A-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO GARÇAS SENTENÇA Processo: 

8010024-38.2015.8.11.0035. REQUERENTE: ADIRSON OLIVEIRA DA 

SILVA REQUERIDO: AMILTON PEREIRA DOS SANTOS DESIGNO audiência 

de instrução e julgamento para o dia 15 de ABRIL de 2020 às 14h00min. 

INTIMEM-SE as partes, com a ADVERTÊNCIA ao(s) requerente(s) de que o 

processo será extinto e esta parte condenada nas despesas/custas, 

quando deixar de comparecer PESSOALMENTE a qualquer das audiências 

do processo – art. 9º c/c art. 51, I e § 2º, todos da Lei n. 9.099/95 e 

Enunciados n. 13 e 28 do FONAJE –, bem como ao(s) requerido(s) de que, 

não comparecendo PESSOALMENTE, considerar-se-ão verdadeiras as 

alegações iniciais, ensejando, pois, os efeitos da revelia, salvo se o 

contrário resultar da convicção do juiz – Lei n. 9.099/95, art. 20. As 

intimações no Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a 

citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 

9.099/95, art. 19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá 

certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem 

falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além 

de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos 

termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das 

instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de 

FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese 

suso mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso 

de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da 

entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Eventuais testemunhas, 

até o máximo de 3 (três) para cada parte, comparecerão à audiência de 

instrução e julgamento levadas pela parte que as tenha arrolado, 

independentemente de intimação, ou mediante esta, se assim for requerido 

na forma da Lei n. 9.099/95, art. 34 e§§. Defiro a excepcionalidade 

prevista no art. 172, § 2º, do CPC, em que pese ser prescindível 

atualmente, observado o disposto na CRFB/88, art. 5º, XI – NCPC, art. 212, 

§ 2º. Cumpra-se, expedindo o necessário. Alto Garças/MT, data da 

assinatura eletrônica. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010024-38.2015.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

ADIRSON OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOISES BARBOSA DE QUEIROZ OAB - MT11759/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMILTON PEREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS OAB - MT0022053A 

(ADVOGADO(A))

QUENESSE DYOGO DO CARMO OAB - MT0010286A-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO GARÇAS SENTENÇA Processo: 

8010024-38.2015.8.11.0035. REQUERENTE: ADIRSON OLIVEIRA DA 
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SILVA REQUERIDO: AMILTON PEREIRA DOS SANTOS DESIGNO audiência 

de instrução e julgamento para o dia 15 de ABRIL de 2020 às 14h00min. 

INTIMEM-SE as partes, com a ADVERTÊNCIA ao(s) requerente(s) de que o 

processo será extinto e esta parte condenada nas despesas/custas, 

quando deixar de comparecer PESSOALMENTE a qualquer das audiências 

do processo – art. 9º c/c art. 51, I e § 2º, todos da Lei n. 9.099/95 e 

Enunciados n. 13 e 28 do FONAJE –, bem como ao(s) requerido(s) de que, 

não comparecendo PESSOALMENTE, considerar-se-ão verdadeiras as 

alegações iniciais, ensejando, pois, os efeitos da revelia, salvo se o 

contrário resultar da convicção do juiz – Lei n. 9.099/95, art. 20. As 

intimações no Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a 

citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 

9.099/95, art. 19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá 

certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem 

falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além 

de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos 

termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das 

instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de 

FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese 

suso mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso 

de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da 

entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Eventuais testemunhas, 

até o máximo de 3 (três) para cada parte, comparecerão à audiência de 

instrução e julgamento levadas pela parte que as tenha arrolado, 

independentemente de intimação, ou mediante esta, se assim for requerido 

na forma da Lei n. 9.099/95, art. 34 e§§. Defiro a excepcionalidade 

prevista no art. 172, § 2º, do CPC, em que pese ser prescindível 

atualmente, observado o disposto na CRFB/88, art. 5º, XI – NCPC, art. 212, 

§ 2º. Cumpra-se, expedindo o necessário. Alto Garças/MT, data da 

assinatura eletrônica. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Comarca de Alto Taquari

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 43433 Nr: 1942-12.2017.811.0092

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sul 

de Mato Grosso - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BATUIR CAMILO LEONEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6.358-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO FONSECA CUNHA - 

OAB:31195/GO

 Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir.

Em anexo seguem informações prestadas em A.I.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 47125 Nr: 636-71.2018.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aroldo Ribas Maciel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENAN ARAÚJO GOUVEIA 

MARTINS - OAB:22053/O, Roadam Jhonei de Paula Leal - 

OAB:14398/MT

 ANTE O EXPOSTO, julgo parcialmente procedentes os pedidos contidos 

na denúncia para:a) ABSOLVER o acusado AROLDO RIBAS MACIEL da 

imputação de prática da conduta prevista no artigo 147 do Código Penal, 

não haver prova da existência do fato, nos termos do art. 386, II, do 

CPP.b) CONDENÁ-LO, pela prática do crime previsto no artigo 129, §9º do 

Código Penal.Em observância às diretrizes do artigo 68 do Código Penal, 

passo à dosimetria da pena. Analisadas as diretrizes do artigo 59 do CP, 

constato que o acusado é primário. No que diz respeito à culpabilidade, 

circunstâncias, consequências, verifico que são próprios dos delitos 

dessa natureza. Os motivos são o da espécie. O réu é tecnicamente 

primário. Inexistem nos autos informações que permitam a aferição da 

personalidade e conduta social. Por fim, não há informações de que o 

comportamento da vítima tenha contribuído para a prática do delito.Nesse 

cenário, fixo a pena-base em 3 (três) meses de detenção. Não concorrem 

circunstâncias atenuantes, agravantes, nem causas de aumento ou 

diminuição de pena.Assim, fica o acusado AROLDO RIBAS MACIEL 

definitivamente condenado à pena de 3 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO.Fixo 

o REGIME INICIAL ABERTO para o cumprimento da pena, com base no art. 

33, §2º, “c”, do Código Penal.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51476 Nr: 2572-34.2018.811.0092

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMARELLI DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS PETRÓLEO 

LTDA, EDNÉIA APARECIDA SIMARELLI REGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOSÉ CIMARELLI SOBRINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRIZ QUINTANA NOVAES - 

OAB:SP-192.051, VINÍCIUS GOMES ANDRADE - OAB:SP - 386.152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ESPÓLIO DE JOSÉ CIMARELLI SOBRINI, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Citando(s): CITANDO(S): REQUERIDOS AUSENTES, INCERTOS, 

DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADOS.

FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e 

eventuais interessados, na forma dos artigos 246, 256 e 257 do CPC, dos 

termos da ação de usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentarem resposta, caso queiram, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos afirmados pelo requerente.

 Resumo da Inicial: Trata-se de Ação de Usucapião em que a parte autora 

alega exercer a posse sob o imóvel usucapiendo de forma mansa, 

pacífica e ininterrupta há aproximadamente 20 anos, supostamente sem 

qualquer oposição dos proprietários.

Despacho/Decisão: Trata-se de Ação de Usucapião declínada do juízo de 

Alto Araguaia-MT.Intimado para comprovar o recolhimento das custas 

processuais, o Requerente informou que foram recolhidas no processo de 

origem e juntou aos autos comprovante do recolhimento, certificado pelo 

distribuidor.I - CITE-SE a parte demandada para, querendo, apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, art. 335 do CPC, com as 

advertências do art. 344 do CPC.II - CITEM-SE os confinantes do imóvel e 

seus cônjuges, se casados forem, na forma do art. 246, § 3º, do CPC, 

com as advertências do art. 344 do CPC.III - CITEM-SE, ainda, por edital, 

com prazo de trinta 30 dias, os réus incertos e desconhecidos, bem como 

terceiros interessados, na forma dos artigos 259, incisos I e III, do NCPC.IV 

- NOTIFIQUEM-SE, via remessa dos autos, os representantes da Fazenda 

Pública Federal, Estadual e Municipal, consignando o prazo de 30 dias 

para manifestação.Após, ao Ministério Público.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Everton Donizetti 

Ferreira Cerantes, digitei.

Alto Taquari, 12 de março de 2020

Everton Donizetti Ferreira Cerantes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 52119 Nr: 74-28.2019.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIRENE PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leiliane Abreu Dias - OAB: 

3.291/TO

 TERMO DE AUDIÊNCIA
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 AUTOS Nº: 74-28.2019.811.0092 - Cód. 52119

ESPÉCIE: Ação Penal – Instrução e Julgamento

 DATA E HORÁRIO: 12 de março de 2020, às 13h30 (MT)

 JUIZ: Fabio Alves Cardoso

PRESENTES

PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA: João Ribeiro da Mota

RÉ: Valdirene Pereira da Silva

ADVOGADO NOMEADO: Ricardo Alexandre Tortorelli

OCORRÊNCIAS

Tendo em vista que a advogada nomeada para a defesa da ré, Dra. 

Leiliane Abreu Dias, encontra-se em viagem para tratamento de saúde, o 

juiz nomeou o Dr. Ricardo Alexandre Tortorelli para a defesa da ré nesta 

audiência (ad hoc), sendo arbitrados honorários no valor de 1 (UMA) URH, 

a serem custeados pelo Estado de Mato Grosso.

 Aberta a audiência foram ouvidas as testemunhas Cleyber Pereira Maia 

(RG nº 882916 PM/MT), Maria Aparecida Domingos Vieira e Airton Pereira 

Vieira (RG nº 1080207-0 SSP/MT).

 Em seguida a ré foi interrogada.

 O(s) depoimento(s) prestado(s) foi(ram) armazenado(s) digitalmente e 

o(s) arquivo(s) digital(is) respectivo(s) será(ão) gravado(s) em mídia 

adequada, e posteriormente juntado(s) aos autos, sendo vedada a 

divulgação não autorizada dos registros audiovisuais a pessoas 

estranhas ao processo.

As partes desistiram da oitiva da testemunha Adriano Galdino Barbosa.

DELIBERAÇÕES

A seguir o MM juiz proferiu a seguinte DECISÃO:

 I – Homologo a desistência da oitiva da testemunha Adriano Galdino 

Barbosa

II – Aguarde-se o retorno da precatória expedida para oitiva das 

testemunhas Selma Pereira de Oliveira e Andressa Pereira Vieira 

(Itajá/GO).

III – Com o retorno da CP, abra-se vista às partes para apresentação dos 

memoriais finais, obedecendo à ordem e prazos legais.

Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

 Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

[assinado digitalmente]

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 52849 Nr: 389-56.2019.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fagner Hiago Oliveira de Aguiar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roadam Jhonei de Paula 

Leal - OAB:14398/MT

 O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em 

face de FAGNER HIAGO OLIVEIRA AGUIAR pela prática do crime previsto 

no artigo 15, “caput” da Lei nº 10.826/2003, porque no dia 06/10/2018, por 

volta das 06h30min, no “Posto Monte Sinai”, situado na Avenida Macário 

Subtil de Oliveira, Centro de Alto Taquari – MT, o denunciado teria efetuado 

disparo de arma de fogo em lugar habitado e via pública.

A denúncia foi recebida em 20/03/2019.

Durante a instrução processual foram ouvidas quatro testemunhas e 

realizado o interrogatório do réu.

 Em memoriais finais, o Ministério Público requereu a procedência da 

denúncia.

 A defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição ou, em caso de 

condenação, pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva 

de direitos, bem como sua fixação no grau mínimo.

É o relatório.

 DECIDO.

 No tocante a materialidade e autoria, verifico que não se encontram 

demonstradas.

Com relação à autoria, o depoimento prestado em juízo pelas testemunhas, 

foram omissos em relação a quem efetivamente foi o autor do disparo de 

arma de fogo no local narrado, e por consequência não pode servir de 

elemento para um decreto condenatório.

Isso porque, na fase policial, bem como em juízo, as testemunha, 

Raimundo José Costa de Souza, policial militar, relatou apenas que “...a 

Polícia Militar foi acionada por funcionários do Posto Monte Sinai, 

informando que pessoas que estava em um veículo Gol de cor branca, 

realizaram disparo de arma de fogo contra aquele local, vindo o disparo a 

atingir uma cadeira; Após empreenderem diligências, obtiveram êxito em 

localizar o dito veículo estacionado defronte à residência do denunciado 

Fagner. Na porta do motorista, havia uma marca de disparo de arma de 

fogo, além de estar com o vidro dianteiro quebrado. Posteriormente 

realizaram a abordagem dos denunciados, tendo Fagner afirmado que o 

veículo pertencia ao Victor Pereira Sampaio.”

 O referido depoimento foi confirmado por Jhonathan Lopes Nascimento, 

policial militar e Marco Antônio Ferreira dos Santos, investigador da polícia 

civil.

Outrossim, no interrogatório do réu, o mesmo relatou que apenas teria 

pego emprestado o veículo pertencente à Victor Pereira Sampaio, na 

intenção de comprar bebida, ocasião em que teria entregue as chaves do 

carro para a pessoa conhecida como “Maranhão”, pois o mesmo não 

possuía Carteira de Habilitação. Que após algum tempo o “Maranhão” teria 

chego com o vidro do motorista quebrado, uma vez que teria se envolvido 

em uma confusão.

Nesse cenário, diante da prova produzida nos autos, entendo que não 

restou satisfatoriamente demonstrada a materialidade e autoria do crime 

em comento.

 Na realidade, o que existem contra o réu são meros indícios que, em 

decorrência do princípio do “in dubio pro reo”, não poderão ser usados em 

seu desfavor, ante a ausência de elementos concretos que indiquem, com 

a certeza necessária, que ele foi realmente o autor do suposto crime 

narrado na denúncia.

Destarte, impõe-se a absolvição do réu.

 ANTE O EXPOSTO, julgo improcedente o pedido contido na denúncia e 

ABSOLVO o réu FAGNER HIAGO OLIVEIRA AGUIAR da imputação que lhe 

foi atribuída nestes autos, por não existir prova de ter concorrido, bem 

como da própria infração penal, nos termos do art. 386, II e V, do Código 

de Processo Penal.

Certificado o trânsito em julgado:

I – Proceda-se às comunicações devidas ao Instituto Nacional de 

Identificação - INI e ao Cartório Distribuidor acerca da absolvição;

II – Verifique-se a existência de armas, objetos e veículos apreendidos 

sem destinação na sentença, e, em caso positivo, remetam-se os autos 

conclusos para a devida destinação;

 III – Após, remetam-se os autos ao - Arquivo Definitivo”.

Arbitro honorários ao Dr. Edson Roberto Castanho, advogado nomeado 

para a defesa do réu em juízo no importe de 2 (duas) URHs.

P. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 31669 Nr: 1225-39.2013.811.0092

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EDdSSR, Janaina dos Santos Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diogo Ribeiro, Duartino Ribeiro, Sonia 

Aparecida de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Núbia Carla Luiz Mendes - 

OAB:14.335-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cuida-se de pedido da parte EXEQUENTE para que seja descontado o 

valor dos alimentos exequendo, bem como dos convencionados entre as 

partes, diretamente no benefício percebido pelo EXECUTADO junto ao 

INSS.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou favoravelmente.

Pois bem, o artigo 115, IV, da lei 8.213/91 prevê a possibilidade jurídica do 

referido desconto.

Em vista disso, DETERMINO a penhorado de 30% (trinta por cento) do 

benefício percebido pelo executado, junto ao INSS, até atingir a totalidade 

do débito alimentar, bem como dos alimentos vincendos.

Oficie-se ao INSS da cidade de Tangará da Serra-MT, unidade 

mantenedora do benefício de Aposentadoria por Invalidez recebida pelo 

executado para proceder ao desconto acima determinado.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 37321 Nr: 527-28.2016.811.0092

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 
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Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VAK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roadam Jhonei de Paula Leal - 

OAB:14398/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 42853 Nr: 1598-31.2017.811.0092

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivanir Guerra Rulli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luzia Guerra de Oliveira R. 

Gomes - OAB:111.577-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumpra-se integralmente a decisão de Ref.29.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 38098 Nr: 970-76.2016.811.0092

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Durval Carrijo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO APARECIDO SILVA 

MARCHI - OAB:375617, PAULO HENRIQUE ZUANETTI - OAB:375771

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A/MT, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A MT

 Intime-se a parte autora para, no prazo de 10 dias, requerer o que de 

direito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 38170 Nr: 1017-50.2016.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Marcos Gomes da Silva, Francisco 

Ribeiro de Araújo, Jalex Nascimento Demellas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arthur Rezende 

Waldschmidt - OAB:12624/MT, LÉIA PAULA APARECIDA CLAUDIO - 

OAB:15120/B

 Defiro a cota ministerial de Ref. 44 e determino:

I. O desmembramento do feito em relação aos réus JALEX NASCIMENTOS 

DEMELLAS e PEDRO MARCOS GOMES DA SILVA, uma vez que os 

mesmos já apresentaram a Defesa Prévia.

II - Diante da certidão de fls.174, nos termos do art. 363, § 1º, do CPP, ante 

a não localização do réu Francisco Ribeiro de Araújo, determino sua 

citação por meio de edital (prazo 15-dias).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 39083 Nr: 1657-53.2016.811.0092

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fenix Supermercado Ltda - ME, MARIA 

SANTISSIMA CORREA DIAS, Nilceli Barbosa Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da manifestação do exequente de I.D 49, intime-se por mandado a 

parte executada para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a 

indisponibilidade dos valores, nos termos do § 3º do art. 854 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 40007 Nr: 2263-81.2016.811.0092

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHRISTOFFER CARDOSO DINIZ, CHRISTOFFER 

CARDOSO DINIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO o pedido de Ref. 31, para tanto DETERMINO que seja realizada a 

intimação do executado mediante edital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 50110 Nr: 1968-73.2018.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dener Vieira de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Roberto Castanho - 

OAB:8825-A/MT

 Diante do transito em julgado (Ref. 118) cumpra-se o dispositivo da 

sentença de (Ref. 92).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 50162 Nr: 1998-11.2018.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDAIR JOSE LERMEN, JOÃO NAVES DE 

SOUZA, Darci Lermen, Claudinei Rulli, Marlon de Carvalho, Belmiro Pereira 

da Costa, Leonardo de Jesus Martins Filho, Michel de Souza Queluz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RIBEIRO DA MOTA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERMANO JULIAN SOUZA - 

OAB:16205, Mauro Andre da Silva Barbosa - OAB:5049/O-MT

 O advogado dos réus Claudinei Rulli e João Naves de Souza foi 

devidamente intimado via DJE para juntar procuração nos autos, sob pena 

de ser declarada a inexistência da Resposta à Acusação apresentada, 

porém, deixou de atender ao comando judicial, nem tampouco justificou a 

omissão, conforme certidão de (fls.514).

Assim, considerando o abandono da causa pelo advogado, intimem-se 

pessoalmente os réus para constituírem novo patrono, no prazo de 05 

(cinco) dias, advertindo-os de que em caso de inércia será nomeado 

defensor dativo, às suas custas, nos termos do art. 263 do Código de 

Processo Penal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 51203 Nr: 2458-95.2018.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO DE ASSIS OLIVEIRA SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Anthoniele Moreira 

Melo - OAB:26965/B-MT

 I – Apresentada resposta à acusação (Ref. 39), verifico que não 

restaram evidenciadas as hipóteses de absolvição sumária previstas no 

artigo 397 do CPP, razão pela qual MANTENHO O RECEBIMENTO DA 

DENÚNCIA.

 II – Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 24/06/2020, às 

13h15min. (Horário MT)

III – Intimem-se e/ou requisitem-se, o(s) acusado(s) e as testemunhas 

arroladas pelas partes, expedindo-se carta precatória para inquirição ou 

interrogatório aos que residirem fora da Comarca.

 VI – Intimem-se ainda o Ministério Público e a Defesa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 56425 Nr: 1602-97.2019.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lairto João Sperandio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RIBEIRO DA MOTA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iran Negrão Ferreira - 

OAB:17.462-A/MT, Mary Magda Queiroz Dias - OAB:22.109/MT, 

Nayane Negrão Denardi - OAB:26.951

 I – Apresentada resposta à acusação, verifico que as preliminares 

alegadas se confundem com o mérito da causa, e não restaram 

evidenciadas as hipóteses de absolvição sumária previstas no artigo 397 

do CPP. Razão pela qual MANTENHO O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.

 II – Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 24/06/2020, às 

13h00 (Horário MT).

III – Intimem-se e/ou requisitem-se, o(s) acusado(s) e as testemunhas 

arroladas pelas partes, expedindo-se carta precatória para inquirição ou 

interrogatório aos que residirem fora da Comarca.

 IV – Intimem-se ainda o Ministério Público e a Defesa.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 37968 Nr: 902-29.2016.811.0092

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AJLG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMDA, JPG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Alexandre Tortorelli - 

OAB:8974 A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Roberto Castanho - 

OAB:8825-A/MT, Roadam Jhonei de Paula Leal - OAB:14398/MT

 Alex Junior Lima Guimaraes, maior de idade, ingressou com AÇÃO DE 

INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C NULIDADE DE ASSENTO DE 

NASCIMENTO em face de Moisés Marques de Abreu e José Pio Guimaraes 

alegando que é filho biológico do primeiro réu, porém, foi registrado por 

equívoco pelo segundo réu.

Os réus foram citados e contestaram o pedido, manifestando-se pela 

realização do exame DNA.

Foi realizado exame de DNA entre o autor e o réu Moisés Marques de 

Abreu, cujo resultado foi negativo.

O autor manifestou-se pela desistência da ação.

O Ministério Público concordou com a desistência.

É o relatório. Fundamento.

Decido.

Depreende-se dos autos, em análise ao laudo pericial, o resultado 

negativo, com exclusão da paternidade em relação ao réu Moisés Marques 

de Abreu.

Assim, diante da certeza de inexistência de vínculo biológico entre o autor 

e o réu Moisés, impõe-se a improcedência dos pedidos.

 ANTE O EXPOSTO, julgo improcedentes os pedidos contidos na inicial, 

ficando resolvido o mérito da causa, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Isento de custas e honorários por serem as partes beneficiárias da justiça 

gratuita.

Arbitro honorários advocatícios ao advogado nomeado, Dr. Roadam Jhonei 

de Paula Leal, no importe de 1 (uma) URH, a serem custeados pelo Estado 

de Mato Grosso. Expeça-se a respectiva certidão.

Com o trânsito em julgado, procedam-se às baixas e anotações 

necessárias, e arquivem-se os autos, independentemente de nova 

determinação.

P.I.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000875-24.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

Espólio de Terezinha Aparecida Cardoso de Souza (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NERCY RAMOS TEIXEIRA OAB - RS7982 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARI TRAMM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI DECISÃO Processo: 1000875-24.2019.8.11.0092. REQUERENTE: 

ESPÓLIO DE TEREZINHA APARECIDA CARDOSO DE SOUZA REQUERIDO: 

ARI TRAMM De acordo com o art. 393 da CNGC, os Juízes deverão 

devolver as cartas precatórias em que o advogado da parte interessada, 

apesar de intimado diretamente pelo juízo deprecado para manifestação 

e/ou providência (manifestação sobre certidões, pagamento de diligências 

e/ou outras despesas processuais, indicação ou complementação de 

endereço, etc.), permanecer inerte por mais de 30 (trinta) dias. Desta feita, 

considerando que o exequente devidamente intimado para manifestar-se 

nos autos, requerendo o que de direito, escusou-se de tal obrigação, 

determino a devolução da presente missiva ao juízo deprecante com as 

devidas cautelas e nossas homenagens. ALTO TAQUARI, 13 de março de 

2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1001294-66.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ALDEMIR DOS SANTOS SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ANTHONIELE MOREIRA MELO OAB - SP420319 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Diretor Escolar da Escola Estadual Carlos Irigaray Filho (IMPETRADO)

ASSESSORA PEDAGÓGICA DE ALTO ARAGUAIA (IMPETRADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI DECISÃO Processo: 1001294-66.2019.8.11.0020. IMPETRANTE: 

ALDEMIR DOS SANTOS SILVA IMPETRADO: DIRETOR ESCOLAR DA 

ESCOLA ESTADUAL CARLOS IRIGARAY FILHO, ASSESSORA 

PEDAGÓGICA DE ALTO ARAGUAIA Aldemir dos Santos Silva impetrou 

MANDADO DE SEGURANÇA em face do Diretor da Escola Estadual Carlos 

Irigaray Filho, Sr. Stênio Alves Leal, e da Assessora Pedagógica de Alto 

Araguaia – SEDUC/MT, alegando que é professor contratado na Escola 

Estadual Carlos Irigaray Filho, no entanto, em razão de uma denúncia feita 

junto ao Ministério Público Estadual contra o impetrante teve seu contrato 

cessado no dia 29/10/2019. Ao final, requereu a concessão de liminar 

para que seja declarada a nulidade do ato administrativo e a consequente 

reintegração do impetrante ao cargo que ocupava. A inicial veio instruída 

com os documentos. Inicialmente, foi reconhecida a incompetência deste 

juízo para apreciação do caso devido à presença do Secretário Estadual 

de Educação no polo passivo da ação. Após remessa dos autos, o 

Tribunal de Justiça reconheceu a ilegitimidade do Secretário Estadual e 

determinou o retorno dos autos à primeira instância. É o relatório. DECIDO. 

O Mandado de Segurança é ação constitucional, de natureza cível, 

prevista no art. 5º, LXIX, da Constituição da República e na Lei 

12.016/2009, visando a proteção de direito líquido e certo lesado ou que 

sofra ameaça de lesão, em decorrência de ato de autoridade, praticado 

com ilegalidade ou abuso de poder. Entende-se por direito líquido e certo 

aquele demonstrado de plano, por meio de provas pré-constituídas. Por 

sua vez, a concessão da liminar, em mandado de segurança, exige dois 

requisitos: a relevância do fundamento e a possibilidade de ineficácia da 

medida, caso concedida ao final, nos termos do artigo 7º, III, da Lei nº 

12.016/2009. Na presente ação constitucional, o impetrante objetiva a 

declaração de nulidade do ato administrativo e a consequente 

reintegração do impetrante ao cargo que ocupava. Com efeito, de acordo 

com o princípio da Separação dos Poderes, insculpido logo no art. 2º da 

Constituição Federal de 1988, os Poderes da República são independentes 

e harmônicos entre si. Logo, não cabe ao Judiciário, em regra, ingerir em 

atos “interna corporis” oriundos de outro poder. A única exceção é a 

possibilidade de controle da legalidade de tais atos e abuso de poder, cujo 

resultado pode implicar em anulação do procedimento praticado de forma 

irregular. Nesse sentido: “AGRAVO REGIMENTAL – MEDIDA CAUTELAR 

CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A MANDADO DE 

SEGURANÇA – LIMINAR INDEFERIDA – OCORRÊNCIA DA COISA 

JULGADA – IDENTIDADE DE CAUSA DE PEDIR – ALEGAÇÃO DE 

PERICULUM IN MORA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE EFEITOS DE 

CASSAÇÃO DE MANDATO ELETIVO – IMPOSSIBILIDADE – AUSENCIA DE 

APRESENTAÇÃO CONCOMITANTE DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À 

CONCESSÃO DA LIMINAR – RECURSO IMPROVIDO. (...) 2. Deve ser 

indeferida a liminar requerida em medida cautelar em não sendo 

demonstrado conjuntamente o periculum in mora e a verossimilhança das 
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alegações. (TJMT - AgR 80662/2012, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP 

BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/07/2012, 

Publicado no DJE 14/08/2012)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO 

PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO 

LIMINAR. ASPECTOS FORMAIS DA LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO 

ADOTADO. CASSAÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL. No caso dos autos, em 

sede de cognição sumária, ausente irregularidade no procedimento 

adotado pela Câmara de Vereadores Municipal que culminou com a 

cassação do mandato do Prefeito Municipal, pois realizado em 

conformidade com as disposições do Decreto-Lei 201/67. Além disso, 

inviável analisar o mérito do ato administrativo e os elementos probatórios 

que foram valorados pela Administração Pública, posto ser vedado ao 

Poder Judiciário, em razão do princípio constitucional da harmonia e 

separação dos Poderes previsto constitucionalmente. NEGADO 

PROVIMENTO AO RECURSO. (Agravo de Instrumento Nº 70066947219, 

Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sergio Luiz 

Grassi Beck, Julgado em 01/06/2016)” Analisando os fatos, fundamentos 

e provas trazidos na inicial, ao menos nesta fase processual, não 

vislumbro qualquer lesão a direito líquido e certo do impetrante. Em primeiro 

lugar, porque não há qualquer demonstração formal do ato violador do 

direito do impetrante. Ora, se o impetrante foi afastado pelas autoridades 

coatoras do cargo que ocupava precariamente (contrato), deve haver 

algum motivo apto a justificar a conduta drástica. Porém, como dito acima, 

tais fatos não foram esclarecidos de forma satisfatória nesta fase inicial 

do processo. Nesse cenário, entendo prudente aguardar a formação do 

contraditório e manifestação ministerial para tomada de decisão em 

cognição exauriente. Mesmo porque, como é sabido, os atos 

administrativos gozam da presunção de legitimidade, até que haja prova 

em contrário. Destarte, ausentes os requisitos legais, impõe-se o 

indeferimento da liminar. ANTE O EXPOSTO, indefiro a liminar. Notifique(m)

-se a(s) autoridade(s) coatora(s) do conteúdo da petição inicial, bem como 

para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar informações (art. 7º, inciso I, da 

Lei nº 12.016/09). Intime-se o impetrante. Após, com ou sem a 

manifestação, certifique-se e abra-se vista dos autos ao Ministério 

Público. Juiz(a) de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 18877 Nr: 907-95.2009.811.0092

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Paulo Fidelis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Telecon Celular S/A, Embratel - Empresa 

Brasileira de Telecomunicações

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Iran Negrão Ferreira - 

OAB:7209-PR, Núbia Carla Luiz Mendes - OAB:14.335-B/MT, Roadam 

Jhonei de Paula Leal - OAB:14398/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Miranda Lima - 

OAB:13241-A, Glauco de Góes Guitti - OAB:10.320-B/MT

 ANTE O EXPOSTO, declaro extinta a ação, sem julgamento do mérito, em 

razão da perda superveniente de objeto.Transitada em julgado, 

expeçam-se Certidões de Crédito em favor da parte exequente e de seu 

advogado, nos valores de R$ 9.350,00 (nove mil trezentos e cinquenta 

reais) e R$ 1.870,00 (mil oitocentos e setenta reais), respectivamente, 

atualizados até junho de 2016.Após, arquivem-se os autos.Sem custas.P.I.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000276-51.2020.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA VALEIRO REZENDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA VALEIRO REZENDE OAB - MT26934/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DECISÃO Processo: 

1000276-51.2020.8.11.0092. EXEQUENTE: MARIANA VALEIRO REZENDE 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Intime-se a Fazenda Pública, 

na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio 

eletrônico para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios 

autos, impugnar a execução, nos termos do artigo 534 do Código de 

Processo Civil. Caso a Fazenda apresente impugnação, fixo desde já 

honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, conforme 

dispõe o artigo 85, § 7º, do Código de Processo Civil. Não proposta a 

impugnação ou renunciando o referido prazo, certifique-se e expeça-se o 

precatório ou o RPV, nos termos do artigo 535, § 3º do Código de 

Processo Civil. ALTO TAQUARI, 13 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000278-21.2020.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA VALEIRO REZENDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA VALEIRO REZENDE OAB - MT26934/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DECISÃO Processo: 

1000278-21.2020.8.11.0092. EXEQUENTE: MARIANA VALEIRO REZENDE 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Intime-se a Fazenda Pública, 

na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio 

eletrônico para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios 

autos, impugnar a execução, nos termos do artigo 534 do Código de 

Processo Civil. Caso a Fazenda apresente impugnação, fixo desde já 

honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, conforme 

dispõe o artigo 85, § 7º, do Código de Processo Civil. Não proposta a 

impugnação ou renunciando o referido prazo, certifique-se e expeça-se o 

precatório ou o RPV, nos termos do artigo 535, § 3º do Código de 

Processo Civil. ALTO TAQUARI, 13 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010327-41.2016.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

DEUZANIA MARQUES VILELA ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Edson Roberto Castanho OAB - MT0008825S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DECISÃO Processo: 

8010327-41.2016.8.11.0092. EXEQUENTE: DEUZANIA MARQUES VILELA 

ALVES EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO I- Foi realizada ordem 

de indisponibilidade de valores por meio do sistema BACEN JUD, sendo 

determinada a transferência dos valores bloqueados para a Conta Única 

do TJMT, à disposição deste Juízo, conforme extrato juntado em anexo a 

esta decisão. II- Assim, intime-se a parte executada, pessoalmente, para, 

no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a indisponibilidade dos 

valores, nos termos do § 3º do art. 854 do CPC. III- Após, com ou sem 

manifestação da parte executada, abra-se vista à parte exequente para 

manifestação. ALTO TAQUARI, 13 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000021-64.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON ROBERTO CASTANHO SOCIEDADE INDIVIDUAL ADVOCACIA 

EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Edson Roberto Castanho (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Edson Roberto Castanho OAB - MT0008825S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):
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FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DECISÃO Processo: 

1000021-64.2018.8.11.0092. EXEQUENTE: EDSON ROBERTO CASTANHO 

SOCIEDADE INDIVIDUAL ADVOCACIA EIRELI - ME, EDSON ROBERTO 

CASTANHO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO I- Foi realizada 

ordem de indisponibilidade de valores por meio do sistema BACEN JUD, 

sendo determinada a transferência dos valores bloqueados para a Conta 

Única do TJMT, à disposição deste Juízo, conforme extrato juntado em 

anexo a esta decisão. II- Assim, intime-se a parte executada, 

pessoalmente, para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a 

indisponibilidade dos valores, nos termos do § 3º do art. 854 do CPC. III- 

Após, com ou sem manifestação da parte executada, abra-se vista à 

parte exequente para manifestação. ALTO TAQUARI, 13 de março de 

2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000019-94.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON ROBERTO CASTANHO SOCIEDADE INDIVIDUAL ADVOCACIA 

EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Edson Roberto Castanho (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Edson Roberto Castanho OAB - MT0008825S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DECISÃO Processo: 

1000019-94.2018.8.11.0092. EXEQUENTE: EDSON ROBERTO CASTANHO 

SOCIEDADE INDIVIDUAL ADVOCACIA EIRELI - ME, EDSON ROBERTO 

CASTANHO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO I- Foi realizada 

ordem de indisponibilidade de valores por meio do sistema BACEN JUD, 

sendo determinada a transferência dos valores bloqueados para a Conta 

Única do TJMT, à disposição deste Juízo, conforme extrato juntado em 

anexo a esta decisão. II- Assim, intime-se a parte executada, 

pessoalmente, para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a 

indisponibilidade dos valores, nos termos do § 3º do art. 854 do CPC. III- 

Após, com ou sem manifestação da parte executada, abra-se vista à 

parte exequente para manifestação. ALTO TAQUARI, 13 de março de 

2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000023-34.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

Edson Roberto Castanho (EXEQUENTE)

EDSON ROBERTO CASTANHO SOCIEDADE INDIVIDUAL ADVOCACIA 

EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Edson Roberto Castanho OAB - MT0008825S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DECISÃO Processo: 

1000023-34.2018.8.11.0092. EXEQUENTE: EDSON ROBERTO CASTANHO 

SOCIEDADE INDIVIDUAL ADVOCACIA EIRELI - ME, EDSON ROBERTO 

CASTANHO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO I- Foi realizada 

ordem de indisponibilidade de valores por meio do sistema BACEN JUD, 

sendo determinada a transferência dos valores bloqueados para a Conta 

Única do TJMT, à disposição deste Juízo, conforme extrato juntado em 

anexo a esta decisão. II- Assim, intime-se a parte executada, 

pessoalmente, para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a 

indisponibilidade dos valores, nos termos do § 3º do art. 854 do CPC. III- 

Após, com ou sem manifestação da parte executada, abra-se vista à 

parte exequente para manifestação. ALTO TAQUARI, 13 de março de 

2020. Juiz(a) de Direito

Comarca de Araputanga

Diretoria do Fórum

Edital

PROCESSO SELETIVO PARA CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAL NA 

ÁREA DE PSICOLOGIA – BEM VIVER - DA COMARCA DE ARAPUTANGA - 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

EDITAL N.02/2020 - DF

 O Excelentíssimo Senhor Dr. Renato José de Almeida Costa Filho – MM. 

Juiz de Direito e Diretor do Foro desta Comarca, Estado de Mato Grosso, 

torno público, para ciência dos interessados, a CLASSIFICAÇÃO para o 

Processo Seletivo para o credenciamento de profissional na área de 

Psicologia (Programa Bem Viver), em conformidade com o Edital n.01/2020 

- DF, de 15 de janeiro de 2020.

CL Nome PF Situação

1° Elineia Inocêncio de Paula Souza 3,85 Habilidada

2° Deuselina Damião da Silva Pessoa 3,55 Habilitada

3º Cristiano dos Anjos Lopes 3,55 Habilitado

4º Quelre Adrielle Boarotto 3,05 Habilitada

5º Aleciane Botelho Queiroz Teixeira 2,50 Habilitada

6º Elizabeth Cristina Nobrega Hodniuk 1,85 Habilitada

7º Rafhaela Tingo Nerita Fanaia 1,85 Habilitada

8º Sirley Pereira Inácio Borges 0,00 Habilitada

9º Adna Priscila Antunes Pereira 0,00 Habilitada

- Cristina Ferreira da Silva 0,00 Não Habilitada

- Guilherme Siqueira Trinca 0,00 Não Habilitado

- Lúcia Valerio do Nascimento Lima 0,00 Não Habilitada

Observação: Os candidatos poderão interpor recurso à Comissão de 

Apoio do Processo Seletivo, que deverá estar fundamentado e ser 

interposto no prazo de 2 (dois) dias a contar da publicação, devendo 

apresentá-lo diretamente no Protocolo Geral do Fórum da Comarca de 

Araputanga, no horário de expediente forense, ou seja, das 12horas às 

19horas, com fundamentação de forma clara, objetiva e consistente.

Araputanga, 12 de março de 2020.

Renato José de Almeida Costa Filho

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001080-21.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

F. P. D. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON DE ALMEIDA MARQUES OAB - MT0019732A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. C. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAÇÃO da parte autora acerca da audiência de conciliação designada 

para o dia 22/04/2020 às 15h40min.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000093-48.2020.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

GERSINA LINA DE JESUS DA ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO OAB - MT0016001A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO TAKAITSI CHICUTA (REU)

 

INTIMAÇÃO da parte autora acerca da audiência de conciliação designada 

para 22/04/2020 às 16h20min.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 55202 Nr: 74-69.2014.811.0038

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: LdOE, TOdS, ROdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alice Bernardete Parra 

Merino - OAB:MT - 12669, Jackeline Oliveira da Silva - OAB:MT 

8310B, Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade Católica Rainha da 

Paz - Fcarp - OAB:, Oswaldo Alvarez de Campos Junior - OAB:MT - 

6.702, RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - OAB:19474/O

 Visto e bem examinado.

Trato de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE RECONHEÇA A 

EXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS – NCPC, art. 528 

e ss. - tendo como parte devedora/executada ELVANIO JULIO DA SILVA, 

em que objetiva a exigência de obrigação por quantia certa decorrente de 

obrigação de prestar alimentos, procedimento o qual se aplica aos 

alimentos definitivos ou provisórios – NCPC, art. 531, caput, sendo que a 

“execução dos alimentos provisórios, bem como a dos alimentos fixados 

em sentença ainda não transitada em julgado, se processa em autos 

apartados” - NCPC, art. 531, § 1º - e o “cumprimento definitivo da 

obrigação de prestar alimentos será processado nos mesmos autos em 

que tenha sido proferida a sentença” - NCPC, art. 531, § 2º.

Verifico que a parte executada foi presa pelo prazo de 60 (sessenta) dias 

em decorrência do débito alimentar, efetuou pagamento parcial no valor de 

R$ 2.477,39 (dois mil quatrocentos e setenta e sete reais e trinta e nove 

centavos) e juntou diversos comprovantes de que foram quitados 

parcialmente. Contudo, a parte exequente apresentou planilha e requereu 

a intimação do executado para que sanar o débito alimentar.

Isso posto, considerando o cálculo apresentado pela parte 

credora/exequente já se utilizou dos valores supostamente pagos e que 

não ocorreu a adequada impugnação, DETERMINO que intime o exequente 

para que efetue o pagamento dos valores remanescentes, sendo R$ 

6.458,56 (seis mil quatrocentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e seis 

centavos) no rito de coerção pessoal, bem como o valor de R$ 4.276,33 

(quatro mil duzentos e setenta e seis reais e trinta e três centavos) no rito 

de expropriação.

Adimplido o valor decorrente do rito de coerção pessoal, remeta os autos 

ao Defensor Público para ciência e manifestação e, por fim, sendo a 

hipótese, volte-me para analisar a liberdade.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25791 Nr: 1834-92.2010.811.0038

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maior Construções Ltda, Adma Figueiredo de Aquino, 

Brandina Figueiredo de Aquino Soalheiro, Genivaldo Jorge Soalheiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Araputanga/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Lucia de Freitas Alvarez - 

OAB:MT - 8.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Vinícius Santos - 

OAB:MT/ 15.464

 Intimação das partes para informarem, no prazo preclusivo de 30 (trinta) 

dias, acerca do interesse de manter pessoalmente a guarda de algum dos 

documentos originais – Lei n. 11.419/2006, art. 12, § 5º e CNGC, art. 223 e 

ss. -, bem como para manifestarem nos autos, requerendo o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25965 Nr: 2008-04.2010.811.0038

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ezequiel Angelo Fonseca, Nivaldo Ponciano 

Coelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Assis da Silva - 

OAB:14552, Hélio Antunes Brandão Neto - OAB:9.490, Rodrigo 

Oliveira da Silva - OAB:MT/ 9.395

 Intimação das partes para informarem, no prazo preclusivo de 30 (trinta) 

dias, acerca do interesse de manter pessoalmente a guarda de algum dos 

documentos originais – Lei n. 11.419/2006, art. 12, § 5º e CNGC, art. 223 e 

ss. -, bem como para manifestarem nos autos, requerendo o que entender 

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 51736 Nr: 1622-03.2012.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Enio Fernandes de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Eletricas Matogrossenses S/A 

Energisa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Anselmo da Costa Prado 

- OAB:MT - 8486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murilo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3127A

 Visto e bem examinado.

Trato de CUMPRIMENTO DEFINITIVO DA SENTENÇA QUE RECONHECE A 

EXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA - rito do 

NCPC, art. 523 e ss. -, em que objetiva a exigência de obrigação por 

quantia certa.

Verifico que há valores remanescentes a serem pagos/devolvidos para a 

executado, bem como o recolhimento de custas/despesas processuais 

pendente, razão pela qual, a parte executada manifestou pela 

compensação e expedição de valores em excesso.

Em que pese o pedido de retenção dos valores das custas/despesas, 

esclareço que cabe a parte promover o recolhimento, não sendo possível 

ao Poder Judiciário reter o valor das custas, taxas e despesas 

processuais.

Isso posto, EXPEÇO alvará judicial de levantamento em nome do 

beneficiário, atentando às orientações dispostas no Capítulo II, Seção 13 - 

Depósitos e Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e ss.

Ademais, DETERMINO que intime a ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A para que promova o recolhimentos das 

custas/despesas remanescentes.

Após, nada mais havendo, ARQUIVE.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 66329 Nr: 230-86.2016.811.0038

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alair Rodrigues Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alice Bernardete Parra 

Merino - OAB:MT - 12669, Rute de Laet e Soares - OAB:MT - 6119

 (...) .Assim, no caso de eventual condenação, a provável pena aplicada 

ao acusado seria inútil porque diante da prescrição retroativa e da 

extinção de sua punibilidade.Isso posto, e diante da ausência de justa 

causa para o prosseguimento da ação, um dos elementos do interesse de 

agir e, com a finalidade de evitar o dispêndio de tempo e o desgaste da 

Justiça Pública com um processo que, inevitavelmente, perderia sua 

utilidade, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de ALAIR RODRIGUES 

ALVES, por reconhecer, ex ofício – CPP, art. 61 –, em virtude de ter 

ocorrido a PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, tudo com 

fundamento no art. 107, IV, c/c art. 109, VI, todos do CP.Sem taxas, 

despesas, custas processuais e honorários advocatícios, sendo isento do 

pagamento de emolumentos despesas e custas o Ministério Público, nos 

atos de ofício - Lei Estadual n. 7.603/2001, art. 3º, IV.Transitada em 

julgado, arquive com as baixas e anotações devidas.Ciência ao Ministério 

Público e à Defensoria Pública/Advogado, atendendo ao disposto no art. 

1.387 da CNGC, in verbis:“Na hipótese de sentenças extintivas de 

punibilidade e absolutórias é desnecessária a intimação do acusado, 

bastando a intimação do seu defensor. Para tal finalidade, inclusive, pode 

ser nomeado defensor dativo, tão-somente para esse ato”.Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”,P. I. Cumpra.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 78670 Nr: 3282-56.2017.811.0038

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Francisco Dourado Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariana Batizoco Silva - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcela Aparecida Cardoso 

- OAB:MT - 19356/O, Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 Isso posto, RESOLVO O MÉRITO e JULGO PROCEDENTE(S) O(S) 

PEDIDO(S)/PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL em desfavor da parte ré 

ANTÔNIO FRANCISCO DOURADO JÚNIOR (...), para CONDENAR pela 

prática do(s) crime(s) do art. 129, §9° e art. 147 c/c art. 61, II, “f”, n/f do 

art. 69 todos do CP, com as implicações do art. 5°, III da Lei n. 11.340/06, 

(...) Considerando o disposto no CP, art. 69 – cúmulo material –, em que 

mediante mais de uma ação, poderá o acusado ser responsabilizado, em 

um mesmo processo, em virtude da prática de dois ou mais delitos, assim 

como porque o réu praticou crimes diferentes e em hipótese que 

descaracteriza a continuidade – CP, art. 71, aplica-se cumulativamente as 

penas privativas de liberdade em que haja incorrido e, portanto, faço a 

unificação dessas, resultando na CONDENAÇÃO de 4 (QUATRO) MESES 

E 5 (CINCO) DIAS DE DETENÇÃO.O regime inicial de cumprimento da pena 

privativa de liberdade – CP, art. 59, III – é ABERTO, (...) Isso posto, 

DETERMINO a suspensão condicional da penal pelo prazo mínimo de 2 

(dois) anos, durante os quais o acusado deverá cumprir as seguintes 

condições: 1. - proibição de frequentar bares boates e congêneres, uma 

vez que, por circunstâncias relacionadas ao fato, haviam ingerido bebida 

alcoólica – art. 78, §2°, “a” do CP; 2. - proibição de ausentar-se da 

Comarca onde reside, sem autorização do juiz – art. 78, §2°, “b” do CP; e 

3. - comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, mensalmente, para 

informar e justificar suas atividades. O réu poderá recorrer em liberdade, 

porque ausentes os requisitos da prisão cautelar/preventiva – CPP, art. 

387, § 1º; CNGC, art. 1.419.Condeno o réu/vencido ANTÔNIO FRANCISCO 

DOURADO JÚNIOR no pagamento das custas, taxas, emolumentos e 

despesas processuais – CPP, art. 804 –, uma vez que eventual pedido de 

isenção/suspensão/inexigibilidade será analisado na fase de execução 

pelo juiz competente, ficando obrigado a pagá-las, desde que possa 

fazê-lo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família(...) .Após o trânsito 

em julgado(...) DETERMINO que expeça a Guia de Execução Definitiva e 

faça as (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 56327 Nr: 1049-91.2014.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wellinton Inácio Marangon de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED Vale do Jauru- Cooperativa de 

trabalho Médico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvoney Batista Anzolin - 

OAB:8122/MT

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO de CONHECIMENTO em que o Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso reconheceu a falta de interesse de agir - perda 

superveniente do objeto -, extinguindo sem a resolução do mérito.

Contudo, o requerido manifestou pelo levantamento de valores 

depositados, razão pela qual, EXPEÇO alvará judicial de levantamento em 

nome do beneficiário, atentando às orientações dispostas no Capítulo II, 

Seção 13 - Depósitos e Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e ss.

Ademais, DETERMINO que cumpra integralmente o Acórdão, devendo 

arquivar os autos com as baixas e cautelas necessárias.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51333 Nr: 1192-51.2012.811.0038

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edelson da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Etelmínio Arruda Salomé 

Neto - OAB:MT/ 9.869

 (...) Isso posto, RESOLVO O MÉRITO e JULGO IMPROCEDENTE(S) O(S) 

PEDIDO(S)/PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, ABSOLVO a parte ré 

EDELSON DA SILVA, vulgo “MANINHO”, brasileiro, convivente, prestador 

de serviços gerais, natural de Araputanga-MT, filho de Joaquim Teófilo da 

Silva e Maria Raimunda da Silva, portados da identidade – RG n. 

1811763-5 SSP/MT, nos termos do art. 386, VI, do CPP, pela prática do 

crime descrito 129, §3°, do CP, em razão da ocorrência de causa 

excludente de ilicitude, consente em legitima defesa – art. 23, II c/c art. 25 

do CP.

Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios.

Inexiste necessidade de dar expressamente destinação à fiança – CNGC, 

art. 1.471 – porque esta não foi arbitrada e/ou recolhida.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública/Advogado, atendendo 

o descrito no art. 1.387, da CNGC.

Após o trânsito em julgado, certifique.

Nada requerido do trânsito em julgado, arquive os autos com as baixas 

necessárias.

 Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”,

P. I. Cumpra.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 62548 Nr: 1350-04.2015.811.0038

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Charlles da Costa Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Carlos Skrzyszowski 

Junior - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delair Teixeira de Alcântara - 

OAB:MT - 15351, Milena Gonçalves de Alcantara - OAB:MT - 19644/O

 Isso posto, CONHEÇO DOS EMBARGOS e, porque NÃO demonstrou qual 

o(a) omissão da decisão recorrida, NÃO ACOLHO para reconhecer a não 

quitação dos valores pedido na inicial em decorrência não falta de 

atualização.Deixo de condenar as partes em custas.Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PJE”,P. I. Cumpra.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000700-95.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ERCILANE DE LOURDES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT6702-O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EV COMERCIO DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI OAB - MT8337-O (ADVOGADO(A))

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT10455-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000700-95.2019.8.11.0038 REQUERENTE: ERCILANE DE LOURDES 

MARTINS REQUERIDO: EV COMERCIO DE VEICULOS LTDA PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos. Trata-se de AÇÃO DE RECLAMAÇÃO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS proposta por ERCILANE 

DE LOURDES MARTINS em desfavor de EV COMERCIO DE VEICULOS 

LTDA. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95 c.c artigo 1.046, 

parágrafos 2º e 4º do CPC c.c Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069616/3/2020 Página 593 de 799



Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes par Existindo 

preliminares, passo a análise. Afasto a preliminar de ilegitimidade passiva. 

Versando a presente demanda sobre relação consumerista, afigura-se a 

responsabilidade solidária dos fornecedores (art. 18, caput, do Código de 

Defesa do Consumidor). As mencionadas demandadas enquadram-se 

nesse conceito legal (art. 3º, caput, do Código de Defesa do Consumidor), 

por desenvolverem as atividades de produção e comercialização do 

produto. Assim, “todos aqueles que intervierem no fornecimento de 

produtos de consumo de bens duráveis ou não duráveis, em face do 

consumidor são solidariamente responsáveis, sem culpa, por vícios de 

qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao 

consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor” e ainda “o 

consumidor, em razão da solidariedade passiva, tem direito de exigir e 

receber de um ou alguns daqueles que intervieram nas relações de 

fornecimento, parcial ou totalmente, a sanação do vício ou, esta não sendo 

levada a efeito, quaisquer das alternativas oferecidas no parágrafo 

primeiro deste art. 25)” (in Código de Defesa do Consumidor Comentado, 

Arruda Alvim e outros, 2ª ed. RT, pág. 145). Para finalizar as objeções 

processuais, indefiro a preliminar de incompetência do juízo em razão de 

necessidade de perícia, haja vista que a prova documental existente é 

suficiente para a solução da demanda, ademais, as peças foram trocadas, 

conforme alegado pelas partes, não havendo vicio a periciar. 

Desnecessária perícia, de modo que a causa não demanda outras provas, 

tampouco de alta complexidade, circunscrevendo-se na competência do 

Juizado Especial (art. 3º da Lei n. 9.099/1995). Outrossim, não merece 

guarida a alegação de decadência do direito da parte autora, uma vez que 

a responsabilidade do fornecedor em se tratando de vício oculto não se 

restringe aos prazos do art. 26 do CDC, mas, deve observar o tempo 

médio de vida útil do bem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO 

CONSUMIDOR. VÍCIO OCULTO DO PRODUTO. TERMO A QUO DO PRAZO 

DECADENCIAL. ARTIGO 26, § 3º, DO CDC. CRITÉRIO DA VIDA ÚTIL. 

RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE. NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO. 

ARTIGO 18, § 1º, INCISO II, DO CDC. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DA 

QUANTIA PAGA E DANOS MATERIAIS. RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Compulsando os autos, verifica-se 

que o autor adquiriu uma televisão da parte requerida, o qual apresentou 

uma mancha verde no meio da tela, constando-se tal defeito depois de 21 

meses de uso. Após enviar o aparelho para a assistência técnica, 

negou-se a parte ré a resolver o problema, alegando que já havia sido 

ultrapassado o prazo de garantia de 12 meses. 2. O Código de Defesa do 

Consumidor, no § 3º do art. 26, adotou, na matéria de vício oculto, o 

critério da vida útil do bem, e não o critério da garantia, de sorte a tornar 

possível que o fornecedor se responsabilize pelo vício por período que vá 

além da garantia contratual. Tal critério possui forte apoio na doutrina e por 

si só é suficiente para tutelar os interesses do consumidor, garantindo a 

prevenção e reparação de danos patrimoniais durante todo o período de 

vida útil do produto. Nesse sentido o REsp 984.106/SC: "a venda de bem 

tido por durável com vida útil inferior àquela que legitimamente se 

esperava, além de configurar um defeito de adequação (art. 18 do CDC), 

evidencia uma quebra da boa-fé objetiva, que deve nortear as relações 

contratuais, sejam de consumo, sejam de direito comum. Constitui, em 

outras palavras, descumprimento do dever de informação e a não 

realização do próprio objeto do contrato, que era a compra de um bem cujo 

ciclo vital se esperava, de forma legítima e razoável, fosse mais longo" 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

04/10/2012, DJe 20/11/2012. (TJ-DF - ACJ: 20140110040160 DF 

0004016-37.2014.8.07.0001, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, 

Data de Julgamento: 29/07/2014, 3ª Turma Recursal dos Juizados 

Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

01/08/2014 . Pág.: 345). Portanto, improcedente as alegações da 

requerida. Presentes as condições da ação e os pressupostos 

processuais de existência e validade, inexistindo quaisquer nulidades ou 

irregularidades que devam ser declaradas ou sanadas, bem como outras 

preliminares ou questões prévias que pendam de apreciação e permitindo 

a hipótese o julgamento imediato da lide, passo a analisar o mérito. 

Observo que a parte promovente trouxe aos autos conjunto probatório 

mínimo apto a constituir o seu direito, que somente poderia ser modificado 

ou extinto com provas em contrário lastreadas pela parte promovida, o que 

não ocorreu. Incontroverso que após poucos dias da aquisição veículo, 

este apresentou vício oculto em mais de uma oportunidade, sendo enviado 

para assistência e conserto, apresentando defeito novamente. A 

reclamada não anexa nenhum documento capaz de comprovar que o 

produto estava em boa qualidade, não eximindo sua responsabilidade 

como fornecedora de produtos. Esta atitude, de tentar se isentar de 

responsabilidade pela venda de produto com vício oculto viola frontalmente 

a boa-fé objetiva, exigível aos contratos, consoante estipula o artigo 422 

do Código Civil, ao receber a quantia devida e não entregar produto 

adequado ao uso a que se destinava. Nesse sentido é o entendimento 

jurisprudencial: "COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO - MOTOR QUE 

APRESENTOU DEFEITO APÓS A AQUISIÇÃO - VÍCIO OCULTO - RESCISÃO 

CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS - POSSIBILIDADE - 

RECURSO IMPROVIDO, REJEITADA A PRELIMINAR. O alienante é obrigado 

não só a entregar o veículo ao adquirente, como também garantir-lhe o 

uso, isso sem falar que o produto viciado contamina a relação comercial 

que o teve como objeto, devendo o contrato, nessa hipótese, ser 

rescindido e ressarcidos os prejuízos verificados". (TJSP; Apelação 

0006488-17.2012.8.26.0659; Relator (a): Renato Sartorelli; Órgão Julgador: 

26ª Câmara de Direito Privado; Foro de Vinhedo - 1ª Vara; Data do 

Julgamento: 02/02/2017; Data de Registro: 03/02/2017) “No conceito de 

boa-fé objetiva estão subjacentes as ideias e ideais de honestidade, 

retidão, lealdade e consideração com os interesses do outro, englobando 

situações impossíveis de tabulação ou arrolamento a priori. Nesse 

contexto, a remissão do significado da boa-fé ao standard indica que a 

avaliação dos comportamentos envolvidos dar-se-á com base na ideia de 

normalidade inerente ao senso comum e à luz dos elementos objetivos do 

caso concreto; não se tratando de standard de cunho moral, impreciso e 

vago” (Camila de Jesus Mello Gonçalves, Princípio da Boa-Fé – 

Perspectivas e Aplicações, Rio de Janeiro, Ed. Elsevier: 2008, pág. 126). 

Via de consequência deverá indenizar, não somente, pelos danos 

materiais, mas, também pelos danos morais, que no presente caso é 

evidente. No que diz respeito aos danos materiais, destaco, conforme 

pacífica e reiterada jurisprudência, exigem a comprovação do quantum 

reclamado, posto que, ao contrário dos danos morais, não são 

presumíveis. Desse modo, para que haja a condenação da parte 

requerida, é indispensável à comprovação efetiva da extensão dos 

prejuízos patrimoniais que suportou, em decorrência do ato ilícito. Por tal 

motivo, é a prova do dano material de fundamental importância na ação 

indenizatória. Considerando que a parte autora fez prova dos valores 

despendidos a título de danos materiais, conforme se depreende, 

perfazendo a quantia de R$ 4.583,00 (quatro mil, quinhentos e oitenta e 

três reais), a restituição de tais valores é medida que se impõe. Ao lado 

disso, sopesadas as peculiaridades da espécie em litígio, aliadas àquelas 

próprias que envolveram o evento danoso, tenho que a alegação de que 

na situação em tela não há dano moral, não merece prosperar, pois, o 

acontecimento espelhado nos autos, fazendo com que a parte autora 

suportasse todos os percalços da má fé, ensejou transtornos que 

ultrapassaram a esfera do mero aborrecimento. Certo é que o 

descumprimento de contrato isoladamente considerado não é suficiente 

para acolher a pretensão do Consumidor, mas, no contexto retratado nos 

autos, a postura da Ré potencializa a superioridade do fornecedor em 

detrimento da vulnerabilidade da parte consumidora, gerando ofensa à sua 

honra subjetiva, devendo ser objeto de compensação a título de danos 

morais na forma dos artigos 5º, inciso X da Lei Maior de 1988 e 6º, inciso 

VI da Lei nº 8.078/90. No tocante ao valor da indenização, compete ao juiz 

se orientar pela denominada lógica do razoável e fixar o valor da 

indenização de acordo com o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, 

com as condições econômicas do causador do dano e do ofendido, em 

quantitativo consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, da 

tristeza e do constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia 

pedagógica, inibir novas condutas idênticas da parte ofensora, e 

representar compensação à parte ofendida, sem, contudo, implicar em 

indevido enriquecimento. Verifica-se que a parte autora permaneceu sem 

o veículo por dias, tendo a requerida ainda negado solução, situação 

humilhante para qualquer cidadão que paga por produto. Desta feita, 

considerando as situações acima mencionada, entendo que o valor a título 

de danos morais deve ser fixado no montante de R$ 3.000,00 (três mil 

reais), valor condizente com os prejuízos sofridos e ainda incapaz de 

gerar o enriquecimento indevido. Pelo exposto, RESOLVO O MÉRITO, com 

fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil e JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, para: - 

CONDENAR a reclamada a indenizar o reclamante, a título de dano 
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patrimonial/material, no valor de R$ 4.583,00 (quatro mil, quinhentos e 

oitenta e três reais), corrigido monetariamente a partir do 

desembolso/pagamentos das quantias, com base no Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 

1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, 

c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I 

Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do 

Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, 

parágrafo único c/c art. 405. - CONDENAR a reclamada indenizar o 

reclamante, a título de dano moral/imaterial, no valor de R$ 3.000,00 (três 

mil reais), corrigido monetariamente a partir da leitura/intimação da 

sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido 

de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente 

Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e 

Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de 

Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – 

CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 

e 55. Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento 

do valor da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito 

em julgado da sentença, apresentação de memória discriminada do débito 

e intimação para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por 

cento) sobre tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do 

CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido 

o prazo recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações 

de estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

_______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC -, em que o(a) 

Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos 

autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga, 27 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000700-95.2019.8.11.0038 REQUERENTE: ERCILANE DE LOURDES 

MARTINS REQUERIDO: EV COMERCIO DE VEICULOS LTDA PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos. Trata-se de AÇÃO DE RECLAMAÇÃO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS proposta por ERCILANE 

DE LOURDES MARTINS em desfavor de EV COMERCIO DE VEICULOS 

LTDA. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95 c.c artigo 1.046, 

parágrafos 2º e 4º do CPC c.c Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes par Existindo 

preliminares, passo a análise. Afasto a preliminar de ilegitimidade passiva. 

Versando a presente demanda sobre relação consumerista, afigura-se a 

responsabilidade solidária dos fornecedores (art. 18, caput, do Código de 

Defesa do Consumidor). As mencionadas demandadas enquadram-se 

nesse conceito legal (art. 3º, caput, do Código de Defesa do Consumidor), 

por desenvolverem as atividades de produção e comercialização do 

produto. Assim, “todos aqueles que intervierem no fornecimento de 

produtos de consumo de bens duráveis ou não duráveis, em face do 

consumidor são solidariamente responsáveis, sem culpa, por vícios de 

qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao 

consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor” e ainda “o 

consumidor, em razão da solidariedade passiva, tem direito de exigir e 

receber de um ou alguns daqueles que intervieram nas relações de 

fornecimento, parcial ou totalmente, a sanação do vício ou, esta não sendo 

levada a efeito, quaisquer das alternativas oferecidas no parágrafo 

primeiro deste art. 25)” (in Código de Defesa do Consumidor Comentado, 

Arruda Alvim e outros, 2ª ed. RT, pág. 145). Para finalizar as objeções 

processuais, indefiro a preliminar de incompetência do juízo em razão de 

necessidade de perícia, haja vista que a prova documental existente é 

suficiente para a solução da demanda, ademais, as peças foram trocadas, 

conforme alegado pelas partes, não havendo vicio a periciar. 

Desnecessária perícia, de modo que a causa não demanda outras provas, 

tampouco de alta complexidade, circunscrevendo-se na competência do 

Juizado Especial (art. 3º da Lei n. 9.099/1995). Outrossim, não merece 

guarida a alegação de decadência do direito da parte autora, uma vez que 

a responsabilidade do fornecedor em se tratando de vício oculto não se 

restringe aos prazos do art. 26 do CDC, mas, deve observar o tempo 

médio de vida útil do bem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO 

CONSUMIDOR. VÍCIO OCULTO DO PRODUTO. TERMO A QUO DO PRAZO 

DECADENCIAL. ARTIGO 26, § 3º, DO CDC. CRITÉRIO DA VIDA ÚTIL. 

RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE. NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO. 

ARTIGO 18, § 1º, INCISO II, DO CDC. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DA 

QUANTIA PAGA E DANOS MATERIAIS. RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Compulsando os autos, verifica-se 

que o autor adquiriu uma televisão da parte requerida, o qual apresentou 

uma mancha verde no meio da tela, constando-se tal defeito depois de 21 

meses de uso. Após enviar o aparelho para a assistência técnica, 

negou-se a parte ré a resolver o problema, alegando que já havia sido 

ultrapassado o prazo de garantia de 12 meses. 2. O Código de Defesa do 

Consumidor, no § 3º do art. 26, adotou, na matéria de vício oculto, o 

critério da vida útil do bem, e não o critério da garantia, de sorte a tornar 

possível que o fornecedor se responsabilize pelo vício por período que vá 

além da garantia contratual. Tal critério possui forte apoio na doutrina e por 

si só é suficiente para tutelar os interesses do consumidor, garantindo a 

prevenção e reparação de danos patrimoniais durante todo o período de 

vida útil do produto. Nesse sentido o REsp 984.106/SC: "a venda de bem 

tido por durável com vida útil inferior àquela que legitimamente se 

esperava, além de configurar um defeito de adequação (art. 18 do CDC), 

evidencia uma quebra da boa-fé objetiva, que deve nortear as relações 

contratuais, sejam de consumo, sejam de direito comum. Constitui, em 

outras palavras, descumprimento do dever de informação e a não 

realização do próprio objeto do contrato, que era a compra de um bem cujo 

ciclo vital se esperava, de forma legítima e razoável, fosse mais longo" 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

04/10/2012, DJe 20/11/2012. (TJ-DF - ACJ: 20140110040160 DF 

0004016-37.2014.8.07.0001, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, 

Data de Julgamento: 29/07/2014, 3ª Turma Recursal dos Juizados 

Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

01/08/2014 . Pág.: 345). Portanto, improcedente as alegações da 

requerida. Presentes as condições da ação e os pressupostos 

processuais de existência e validade, inexistindo quaisquer nulidades ou 

irregularidades que devam ser declaradas ou sanadas, bem como outras 

preliminares ou questões prévias que pendam de apreciação e permitindo 

a hipótese o julgamento imediato da lide, passo a analisar o mérito. 

Observo que a parte promovente trouxe aos autos conjunto probatório 

mínimo apto a constituir o seu direito, que somente poderia ser modificado 
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ou extinto com provas em contrário lastreadas pela parte promovida, o que 

não ocorreu. Incontroverso que após poucos dias da aquisição veículo, 

este apresentou vício oculto em mais de uma oportunidade, sendo enviado 

para assistência e conserto, apresentando defeito novamente. A 

reclamada não anexa nenhum documento capaz de comprovar que o 

produto estava em boa qualidade, não eximindo sua responsabilidade 

como fornecedora de produtos. Esta atitude, de tentar se isentar de 

responsabilidade pela venda de produto com vício oculto viola frontalmente 

a boa-fé objetiva, exigível aos contratos, consoante estipula o artigo 422 

do Código Civil, ao receber a quantia devida e não entregar produto 

adequado ao uso a que se destinava. Nesse sentido é o entendimento 

jurisprudencial: "COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO - MOTOR QUE 

APRESENTOU DEFEITO APÓS A AQUISIÇÃO - VÍCIO OCULTO - RESCISÃO 

CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS - POSSIBILIDADE - 

RECURSO IMPROVIDO, REJEITADA A PRELIMINAR. O alienante é obrigado 

não só a entregar o veículo ao adquirente, como também garantir-lhe o 

uso, isso sem falar que o produto viciado contamina a relação comercial 

que o teve como objeto, devendo o contrato, nessa hipótese, ser 

rescindido e ressarcidos os prejuízos verificados". (TJSP; Apelação 

0006488-17.2012.8.26.0659; Relator (a): Renato Sartorelli; Órgão Julgador: 

26ª Câmara de Direito Privado; Foro de Vinhedo - 1ª Vara; Data do 

Julgamento: 02/02/2017; Data de Registro: 03/02/2017) “No conceito de 

boa-fé objetiva estão subjacentes as ideias e ideais de honestidade, 

retidão, lealdade e consideração com os interesses do outro, englobando 

situações impossíveis de tabulação ou arrolamento a priori. Nesse 

contexto, a remissão do significado da boa-fé ao standard indica que a 

avaliação dos comportamentos envolvidos dar-se-á com base na ideia de 

normalidade inerente ao senso comum e à luz dos elementos objetivos do 

caso concreto; não se tratando de standard de cunho moral, impreciso e 

vago” (Camila de Jesus Mello Gonçalves, Princípio da Boa-Fé – 

Perspectivas e Aplicações, Rio de Janeiro, Ed. Elsevier: 2008, pág. 126). 

Via de consequência deverá indenizar, não somente, pelos danos 

materiais, mas, também pelos danos morais, que no presente caso é 

evidente. No que diz respeito aos danos materiais, destaco, conforme 

pacífica e reiterada jurisprudência, exigem a comprovação do quantum 

reclamado, posto que, ao contrário dos danos morais, não são 

presumíveis. Desse modo, para que haja a condenação da parte 

requerida, é indispensável à comprovação efetiva da extensão dos 

prejuízos patrimoniais que suportou, em decorrência do ato ilícito. Por tal 

motivo, é a prova do dano material de fundamental importância na ação 

indenizatória. Considerando que a parte autora fez prova dos valores 

despendidos a título de danos materiais, conforme se depreende, 

perfazendo a quantia de R$ 4.583,00 (quatro mil, quinhentos e oitenta e 

três reais), a restituição de tais valores é medida que se impõe. Ao lado 

disso, sopesadas as peculiaridades da espécie em litígio, aliadas àquelas 

próprias que envolveram o evento danoso, tenho que a alegação de que 

na situação em tela não há dano moral, não merece prosperar, pois, o 

acontecimento espelhado nos autos, fazendo com que a parte autora 

suportasse todos os percalços da má fé, ensejou transtornos que 

ultrapassaram a esfera do mero aborrecimento. Certo é que o 

descumprimento de contrato isoladamente considerado não é suficiente 

para acolher a pretensão do Consumidor, mas, no contexto retratado nos 

autos, a postura da Ré potencializa a superioridade do fornecedor em 

detrimento da vulnerabilidade da parte consumidora, gerando ofensa à sua 

honra subjetiva, devendo ser objeto de compensação a título de danos 

morais na forma dos artigos 5º, inciso X da Lei Maior de 1988 e 6º, inciso 

VI da Lei nº 8.078/90. No tocante ao valor da indenização, compete ao juiz 

se orientar pela denominada lógica do razoável e fixar o valor da 

indenização de acordo com o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, 

com as condições econômicas do causador do dano e do ofendido, em 

quantitativo consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, da 

tristeza e do constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia 

pedagógica, inibir novas condutas idênticas da parte ofensora, e 

representar compensação à parte ofendida, sem, contudo, implicar em 

indevido enriquecimento. Verifica-se que a parte autora permaneceu sem 

o veículo por dias, tendo a requerida ainda negado solução, situação 

humilhante para qualquer cidadão que paga por produto. Desta feita, 

considerando as situações acima mencionada, entendo que o valor a título 

de danos morais deve ser fixado no montante de R$ 3.000,00 (três mil 

reais), valor condizente com os prejuízos sofridos e ainda incapaz de 

gerar o enriquecimento indevido. Pelo exposto, RESOLVO O MÉRITO, com 

fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil e JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, para: - 

CONDENAR a reclamada a indenizar o reclamante, a título de dano 

patrimonial/material, no valor de R$ 4.583,00 (quatro mil, quinhentos e 

oitenta e três reais), corrigido monetariamente a partir do 

desembolso/pagamentos das quantias, com base no Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 

1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, 

c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I 

Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do 

Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, 

parágrafo único c/c art. 405. - CONDENAR a reclamada indenizar o 

reclamante, a título de dano moral/imaterial, no valor de R$ 3.000,00 (três 

mil reais), corrigido monetariamente a partir da leitura/intimação da 

sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido 

de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente 

Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e 

Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de 

Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – 

CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 

e 55. Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento 

do valor da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito 

em julgado da sentença, apresentação de memória discriminada do débito 

e intimação para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por 

cento) sobre tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do 

CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido 

o prazo recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações 

de estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

_______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC -, em que o(a) 

Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos 

autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga, 27 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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DE LOURDES MARTINS em desfavor de EV COMERCIO DE VEICULOS 

LTDA. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95 c.c artigo 1.046, 

parágrafos 2º e 4º do CPC c.c Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes par Existindo 

preliminares, passo a análise. Afasto a preliminar de ilegitimidade passiva. 

Versando a presente demanda sobre relação consumerista, afigura-se a 

responsabilidade solidária dos fornecedores (art. 18, caput, do Código de 

Defesa do Consumidor). As mencionadas demandadas enquadram-se 

nesse conceito legal (art. 3º, caput, do Código de Defesa do Consumidor), 

por desenvolverem as atividades de produção e comercialização do 

produto. Assim, “todos aqueles que intervierem no fornecimento de 

produtos de consumo de bens duráveis ou não duráveis, em face do 

consumidor são solidariamente responsáveis, sem culpa, por vícios de 

qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao 

consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor” e ainda “o 

consumidor, em razão da solidariedade passiva, tem direito de exigir e 

receber de um ou alguns daqueles que intervieram nas relações de 

fornecimento, parcial ou totalmente, a sanação do vício ou, esta não sendo 

levada a efeito, quaisquer das alternativas oferecidas no parágrafo 

primeiro deste art. 25)” (in Código de Defesa do Consumidor Comentado, 

Arruda Alvim e outros, 2ª ed. RT, pág. 145). Para finalizar as objeções 

processuais, indefiro a preliminar de incompetência do juízo em razão de 

necessidade de perícia, haja vista que a prova documental existente é 

suficiente para a solução da demanda, ademais, as peças foram trocadas, 

conforme alegado pelas partes, não havendo vicio a periciar. 

Desnecessária perícia, de modo que a causa não demanda outras provas, 

tampouco de alta complexidade, circunscrevendo-se na competência do 

Juizado Especial (art. 3º da Lei n. 9.099/1995). Outrossim, não merece 

guarida a alegação de decadência do direito da parte autora, uma vez que 

a responsabilidade do fornecedor em se tratando de vício oculto não se 

restringe aos prazos do art. 26 do CDC, mas, deve observar o tempo 

médio de vida útil do bem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO 

CONSUMIDOR. VÍCIO OCULTO DO PRODUTO. TERMO A QUO DO PRAZO 

DECADENCIAL. ARTIGO 26, § 3º, DO CDC. CRITÉRIO DA VIDA ÚTIL. 

RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE. NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO. 

ARTIGO 18, § 1º, INCISO II, DO CDC. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DA 

QUANTIA PAGA E DANOS MATERIAIS. RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Compulsando os autos, verifica-se 

que o autor adquiriu uma televisão da parte requerida, o qual apresentou 

uma mancha verde no meio da tela, constando-se tal defeito depois de 21 

meses de uso. Após enviar o aparelho para a assistência técnica, 

negou-se a parte ré a resolver o problema, alegando que já havia sido 

ultrapassado o prazo de garantia de 12 meses. 2. O Código de Defesa do 

Consumidor, no § 3º do art. 26, adotou, na matéria de vício oculto, o 

critério da vida útil do bem, e não o critério da garantia, de sorte a tornar 

possível que o fornecedor se responsabilize pelo vício por período que vá 

além da garantia contratual. Tal critério possui forte apoio na doutrina e por 

si só é suficiente para tutelar os interesses do consumidor, garantindo a 

prevenção e reparação de danos patrimoniais durante todo o período de 

vida útil do produto. Nesse sentido o REsp 984.106/SC: "a venda de bem 

tido por durável com vida útil inferior àquela que legitimamente se 

esperava, além de configurar um defeito de adequação (art. 18 do CDC), 

evidencia uma quebra da boa-fé objetiva, que deve nortear as relações 

contratuais, sejam de consumo, sejam de direito comum. Constitui, em 

outras palavras, descumprimento do dever de informação e a não 

realização do próprio objeto do contrato, que era a compra de um bem cujo 

ciclo vital se esperava, de forma legítima e razoável, fosse mais longo" 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

04/10/2012, DJe 20/11/2012. (TJ-DF - ACJ: 20140110040160 DF 

0004016-37.2014.8.07.0001, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, 

Data de Julgamento: 29/07/2014, 3ª Turma Recursal dos Juizados 

Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

01/08/2014 . Pág.: 345). Portanto, improcedente as alegações da 

requerida. Presentes as condições da ação e os pressupostos 

processuais de existência e validade, inexistindo quaisquer nulidades ou 

irregularidades que devam ser declaradas ou sanadas, bem como outras 

preliminares ou questões prévias que pendam de apreciação e permitindo 

a hipótese o julgamento imediato da lide, passo a analisar o mérito. 

Observo que a parte promovente trouxe aos autos conjunto probatório 

mínimo apto a constituir o seu direito, que somente poderia ser modificado 

ou extinto com provas em contrário lastreadas pela parte promovida, o que 

não ocorreu. Incontroverso que após poucos dias da aquisição veículo, 

este apresentou vício oculto em mais de uma oportunidade, sendo enviado 

para assistência e conserto, apresentando defeito novamente. A 

reclamada não anexa nenhum documento capaz de comprovar que o 

produto estava em boa qualidade, não eximindo sua responsabilidade 

como fornecedora de produtos. Esta atitude, de tentar se isentar de 

responsabilidade pela venda de produto com vício oculto viola frontalmente 

a boa-fé objetiva, exigível aos contratos, consoante estipula o artigo 422 

do Código Civil, ao receber a quantia devida e não entregar produto 

adequado ao uso a que se destinava. Nesse sentido é o entendimento 

jurisprudencial: "COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO - MOTOR QUE 

APRESENTOU DEFEITO APÓS A AQUISIÇÃO - VÍCIO OCULTO - RESCISÃO 

CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS - POSSIBILIDADE - 

RECURSO IMPROVIDO, REJEITADA A PRELIMINAR. O alienante é obrigado 

não só a entregar o veículo ao adquirente, como também garantir-lhe o 

uso, isso sem falar que o produto viciado contamina a relação comercial 

que o teve como objeto, devendo o contrato, nessa hipótese, ser 

rescindido e ressarcidos os prejuízos verificados". (TJSP; Apelação 

0006488-17.2012.8.26.0659; Relator (a): Renato Sartorelli; Órgão Julgador: 

26ª Câmara de Direito Privado; Foro de Vinhedo - 1ª Vara; Data do 

Julgamento: 02/02/2017; Data de Registro: 03/02/2017) “No conceito de 

boa-fé objetiva estão subjacentes as ideias e ideais de honestidade, 

retidão, lealdade e consideração com os interesses do outro, englobando 

situações impossíveis de tabulação ou arrolamento a priori. Nesse 

contexto, a remissão do significado da boa-fé ao standard indica que a 

avaliação dos comportamentos envolvidos dar-se-á com base na ideia de 

normalidade inerente ao senso comum e à luz dos elementos objetivos do 

caso concreto; não se tratando de standard de cunho moral, impreciso e 

vago” (Camila de Jesus Mello Gonçalves, Princípio da Boa-Fé – 

Perspectivas e Aplicações, Rio de Janeiro, Ed. Elsevier: 2008, pág. 126). 

Via de consequência deverá indenizar, não somente, pelos danos 

materiais, mas, também pelos danos morais, que no presente caso é 

evidente. No que diz respeito aos danos materiais, destaco, conforme 

pacífica e reiterada jurisprudência, exigem a comprovação do quantum 

reclamado, posto que, ao contrário dos danos morais, não são 

presumíveis. Desse modo, para que haja a condenação da parte 

requerida, é indispensável à comprovação efetiva da extensão dos 

prejuízos patrimoniais que suportou, em decorrência do ato ilícito. Por tal 

motivo, é a prova do dano material de fundamental importância na ação 

indenizatória. Considerando que a parte autora fez prova dos valores 

despendidos a título de danos materiais, conforme se depreende, 

perfazendo a quantia de R$ 4.583,00 (quatro mil, quinhentos e oitenta e 

três reais), a restituição de tais valores é medida que se impõe. Ao lado 

disso, sopesadas as peculiaridades da espécie em litígio, aliadas àquelas 

próprias que envolveram o evento danoso, tenho que a alegação de que 

na situação em tela não há dano moral, não merece prosperar, pois, o 

acontecimento espelhado nos autos, fazendo com que a parte autora 

suportasse todos os percalços da má fé, ensejou transtornos que 

ultrapassaram a esfera do mero aborrecimento. Certo é que o 

descumprimento de contrato isoladamente considerado não é suficiente 

para acolher a pretensão do Consumidor, mas, no contexto retratado nos 

autos, a postura da Ré potencializa a superioridade do fornecedor em 

detrimento da vulnerabilidade da parte consumidora, gerando ofensa à sua 

honra subjetiva, devendo ser objeto de compensação a título de danos 

morais na forma dos artigos 5º, inciso X da Lei Maior de 1988 e 6º, inciso 

VI da Lei nº 8.078/90. No tocante ao valor da indenização, compete ao juiz 

se orientar pela denominada lógica do razoável e fixar o valor da 

indenização de acordo com o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, 

com as condições econômicas do causador do dano e do ofendido, em 

quantitativo consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, da 

tristeza e do constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia 

pedagógica, inibir novas condutas idênticas da parte ofensora, e 

representar compensação à parte ofendida, sem, contudo, implicar em 

indevido enriquecimento. Verifica-se que a parte autora permaneceu sem 

o veículo por dias, tendo a requerida ainda negado solução, situação 

humilhante para qualquer cidadão que paga por produto. Desta feita, 

considerando as situações acima mencionada, entendo que o valor a título 

de danos morais deve ser fixado no montante de R$ 3.000,00 (três mil 

reais), valor condizente com os prejuízos sofridos e ainda incapaz de 
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gerar o enriquecimento indevido. Pelo exposto, RESOLVO O MÉRITO, com 

fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil e JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, para: - 

CONDENAR a reclamada a indenizar o reclamante, a título de dano 

patrimonial/material, no valor de R$ 4.583,00 (quatro mil, quinhentos e 

oitenta e três reais), corrigido monetariamente a partir do 

desembolso/pagamentos das quantias, com base no Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 

1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, 

c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I 

Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do 

Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, 

parágrafo único c/c art. 405. - CONDENAR a reclamada indenizar o 

reclamante, a título de dano moral/imaterial, no valor de R$ 3.000,00 (três 

mil reais), corrigido monetariamente a partir da leitura/intimação da 

sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido 

de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente 

Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e 

Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de 

Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – 

CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 

e 55. Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento 

do valor da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito 

em julgado da sentença, apresentação de memória discriminada do débito 

e intimação para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por 

cento) sobre tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do 

CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido 

o prazo recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações 

de estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

_______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC -, em que o(a) 

Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos 

autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga, 27 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000782-29.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTINA ABREU DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO(A))

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT6702-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E B F FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CHEDID GEORGES ABDULMASSIH OAB - SP181301 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000782-29.2019.8.11.0038 REQUERENTE: KELLY CRISTINA ABREU DE 

CAMPOS REQUERIDO: E B F FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP PROJETO 

DE SENTENÇA Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei 

9.099/1995. Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA movida por KELLY 

CRISTINA ABREU DE CAMPOS em desfavor de E B F FOMENTO 

MERCANTIL LTDA - EPP. Decido. No caso, não havendo vício 

procedimental que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez que não 

se vislumbra a necessidade de produção de prova em audiência. A 

preliminar de ilegitimidade de parte passiva suscitada pela ré confunde-se 

com o mérito e com ele será analisada. Passo a análise do mérito. A autora 

afirma que, após verificar anúncio junto à rede social Facebook, celebrou 

contrato de empréstimo com o réu. Aduziu que após a assinatura do 

contrato, soube que a liberação desse valor estava condicionada ao 

depósito da quantia de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais), realizado 

em dois depósitos bancários. Informou que, apesar de haver realizado o 

depósito, não recebeu o valor do contrato celebrado. Pretende a 

devolução da quantia depositada e indenização pelos danos morais 

sofridos. O réu, por sua vez, afirma que não tem relação com a autora que 

foi vítima de um golpe realizado por terceiro. Após análise percuciente dos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não 

assiste razão a parte autora. Resta evidente que a autora foi vítima de 

golpe aplicado por fraudador que se passou por representante do réu, por 

meio de rede social, e sem que a requerente tenha comparecido na sede 

ou filial da empresa, celebrou o contrato de forma equivocada. Tanto é 

assim, que o depósito efetivado pela autora não foi feito em favor do réu, 

na medida em que consta como favorecido pessoa de nome diverso, 

terceiro que não integra a presente lide. Observo que os pagamentos não 

se deram através dos canais oficiais da pessoa jurídica, que inclusive 

alega sequer oferecer serviços desta natureza. Desta feita, não há 

nenhum documento que possa demonstrar envolvimento do requerido 

nessa situação, não havendo dispositivo legal que autorize a prolação de 

sentença condenatória para que o réu promova o pagamento dos valores 

objetivados pela requerente, quem deve ser voltar contra o(s) 

responsável(is). Isso posto, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 487, I, e 

JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados pela parte autora. Sem 

despesas processuais e honorários advocatícios, na forma dos artigos 54 

e 55 da Lei nº. 9.099/1995. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias 

do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

_______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC -, em que o(a) 

Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos 

autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga, 27 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000782-29.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTINA ABREU DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO(A))

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT6702-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E B F FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CHEDID GEORGES ABDULMASSIH OAB - SP181301 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000782-29.2019.8.11.0038 REQUERENTE: KELLY CRISTINA ABREU DE 

CAMPOS REQUERIDO: E B F FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP PROJETO 

DE SENTENÇA Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei 

9.099/1995. Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA movida por KELLY 

CRISTINA ABREU DE CAMPOS em desfavor de E B F FOMENTO 

MERCANTIL LTDA - EPP. Decido. No caso, não havendo vício 
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procedimental que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez que não 

se vislumbra a necessidade de produção de prova em audiência. A 

preliminar de ilegitimidade de parte passiva suscitada pela ré confunde-se 

com o mérito e com ele será analisada. Passo a análise do mérito. A autora 

afirma que, após verificar anúncio junto à rede social Facebook, celebrou 

contrato de empréstimo com o réu. Aduziu que após a assinatura do 

contrato, soube que a liberação desse valor estava condicionada ao 

depósito da quantia de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais), realizado 

em dois depósitos bancários. Informou que, apesar de haver realizado o 

depósito, não recebeu o valor do contrato celebrado. Pretende a 

devolução da quantia depositada e indenização pelos danos morais 

sofridos. O réu, por sua vez, afirma que não tem relação com a autora que 

foi vítima de um golpe realizado por terceiro. Após análise percuciente dos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não 

assiste razão a parte autora. Resta evidente que a autora foi vítima de 

golpe aplicado por fraudador que se passou por representante do réu, por 

meio de rede social, e sem que a requerente tenha comparecido na sede 

ou filial da empresa, celebrou o contrato de forma equivocada. Tanto é 

assim, que o depósito efetivado pela autora não foi feito em favor do réu, 

na medida em que consta como favorecido pessoa de nome diverso, 

terceiro que não integra a presente lide. Observo que os pagamentos não 

se deram através dos canais oficiais da pessoa jurídica, que inclusive 

alega sequer oferecer serviços desta natureza. Desta feita, não há 

nenhum documento que possa demonstrar envolvimento do requerido 

nessa situação, não havendo dispositivo legal que autorize a prolação de 

sentença condenatória para que o réu promova o pagamento dos valores 

objetivados pela requerente, quem deve ser voltar contra o(s) 

responsável(is). Isso posto, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 487, I, e 

JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados pela parte autora. Sem 

despesas processuais e honorários advocatícios, na forma dos artigos 54 

e 55 da Lei nº. 9.099/1995. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias 

do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

_______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC -, em que o(a) 

Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos 

autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga, 27 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000117-76.2020.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO CARVALHO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000117-76.2020.8.11.0038 REQUERENTE: GUSTAVO CARVALHO DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Visto e bem examinado. Trato 

de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC - com 

pedido de TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA LIMINAR ANTECIPADA – 

NCPC, art. 300 e ss. -, tendo como partes GUSTAVO CARVALHO DA 

SILVA e BANCO DO BRASIL S.A., em que, entre outros, aquela requer in 

initio litis e inaudita altera parte “concessão de liminar para determinar à 

parte Requerida a retirada imediata do nome da Requerente dos anais do 

SPC/SERASA, bem como a suspensão da cobrança, sob pena de multa 

diária”. Narra que “vem sofrendo cobranças indevidas por parte da 

empresa Requerida referente ao débito de R$ 4.352,26, gerado pelo 

contrato de nº 866483040, o que resultou na indevida inserção de seu 

nome do cadastro de inadimplentes do SPC/SERASA/SCPC”, assim como 

que “celebrou um contrato de empréstimo em 05/02/2016, com término em 

05/02/2019 no valor de R$ 2.000,00 em 36 parcelas(contrato em anexo), e 

como forma de quitação das parcelas seria em debito em conta corrente 

nº 23.887-2, agencia 2939-4, do reclamado”. É necessário. Decido de 

forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, 

diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. Preenchidos 

aparentemente os requisitos, pois do pedido constarão, de forma simples 

e em linguagem acessível o nome, a qualificação e o endereço das partes, 

os fatos e os fundamentos, de forma sucinta e o objeto e seu valor, 

recebo a petição inicial com seus documentos – art. 14 e ss. da Lei n. 

9.099/1995. Trato de relação de consumo, na qual temos de um lado um 

consumidor e de outro o fornecedor, uma vez que presentes os requisitos 

subjetivos - consumidor e fornecedor – arts. 2º e 3º da Lei n. 8.078/90 - e 

objetivos - produto e serviço – §§ 1º e 2º do art. 3º dessa Lei. O 

Enunciado n. 26 do FONAJE, com redação dada no encontro de 

Florianópolis/SC, dispõe que “São cabíveis a tutela acautelatória e a 

antecipatória nos Juizados Especiais Cíveis” e, portanto, há possibilidade 

de o magistrado antecipar os efeitos da sentença para uma fase do 

processo anterior àquela em que normalmente seriam produzidos – 

sentença -, aplicando-se o disposto na legislação processual – NCPC, art. 

300 e ss. - cujos requisitos, em regra, imprescindíveis à concessão da 

medida almejada são o pedido/requerimento, a prova inequívoca dos 

fatos/probabilidade do direito, que resultam da verossimilhança do alegado 

– fumus boni iuris -, e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil 

reparação/perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – 

periculum in mora. Não obstante, quando a tutela de urgência é de 

natureza antecipada – NCPC, art. 300, § 3º -, faz-se necessário também a 

análise quanto à possibilidade de reversão da medida eventualmente 

deferida, sendo somente nessa hipótese ou quando verificada a 

irreversibilidade recíproca - valendo do princípio da proporcionalidade e 

afastando o risco mais grave - possível mitigar a impossibilidade de 

concessão. A verossimilhança/elementos que evidenciam a probabilidade 

do direito – fumus boni iuris - NÃO está configurada uma vez que o 

documento juntado com a exordial – print – sequer permite concluir ser 

relacionado ao requerente, pois além do valor, nome do Banco do Brasil e 

informação “Dívida Negativada”, com valores e possibilidade de 

parcelamento, nada há sobre o contrato, nome etc.. Ademais, a consulta 

por mim realizada junto ao sistema adequado para isso retornou com a 

informação de contratos/documentos diversos dos indicados e 

negativação outra, seja em relação aos dados dos contratos como 

valores, sequer sendo possível verificar serem os valores 

descontados/pagos pela parte autora referentes ao contrato 

inscrito/negativado ou outro. AUSENTE o periculum in mora, uma vez que 

não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo em aguardar 

a cientificação da parte adversa e a realização da audiência de 

conciliação futura, momento em que as partes serão informadas dos 

benefícios da conciliação/transação entre si, a qual será buscada, sempre 

que possível – Lei n. 9.099/1995, art. 2º -, a possibilidade delas 

resolverem o conflito e encontrarem uma solução conjunta. Os requisitos 

ensejadores da concessão da tutela provisória de urgência liminar NÃO 

subsistem pela insuficiência das provas apresentadas até o momento e, 

consequentemente, falta de demonstração dos resultados negativos que 

podem advir da não concessão, sendo possível aguardar a cientificação 

da parte adversa, a oitiva dessa, realização da audiência de conciliação e, 

caso não solucionado diretamente pelas partes, eventual 

instrução/cognição exauriente. Com essas razões e porque ausentes os 

requisitos do NCPC, art. 300 e ss., INDEFIRO a TUTELA PROVISÓRIA de 

URGÊNCIA LIMINAR ANTECIPADA. Caso ainda não realizado de forma 

automática, DETERMINO que DESIGNE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, intime 

as partes, com a ADVERTÊNCIA ao(s) requerente(s) de que o processo 

será extinto e esta parte condenada nas despesas/custas, quando deixar 

de comparecer PESSOALMENTE a qualquer das audiências do processo – 

art. 9º c/c art. 51, I e § 2º, todos da Lei n. 9.099/1995 e Enunciados n. 13 e 

28 do FONAJE. As intimações no Juizado Especial serão feitas na forma 

prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE 

COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas 

por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a 

pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e da 

respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 da 

CNGC. Cite o(s) requerido(s) a respeito da ação – art. 18 e incisos da Lei 
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n. 9.099/1995 -, bem como o(s) intime(m) para participar(em) da audiência 

conciliatória, com a ADVERTÊNCIA de que, não comparecendo o(s) 

requerido(s) PESSOALMENTE, considerar-se-ão verdadeiras as 

alegações iniciais, ensejando, pois, os efeitos da revelia, salvo se o 

contrário resultar da convicção do juiz, bem como será proferido 

julgamento, de plano – art. 18, § 1º c/c art. 20, ambos da Lei n. 9.099/1995 

e Enunciado n. 78 do FONAJE, aprovado no XI Encontro, em Brasília-DF. 

Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa citação 

e intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser 

realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando 

da hipótese suso mencionada, a citação far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Caso não haja acordo, o(s) requerido(os) tem o prazo 

de 5 (cinco) dias, a contar da audiência, para apresentar(em) sua(s) 

contestação(ões), sob pena julgamento no estado – CNGC, art. 925. O 

prazo para impugnar(em) a(s) contestação(ões) e os documentos nela 

acostados é de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para 

apresentação(ões) da(s) defesa(s) – CNGC, art. 926. Por fim, tem-se que 

“a assistência obrigatória prevista no art. 9º da Lei 9.099/1995 tem lugar a 

partir da fase instrutória, não se aplicando para a formulação do pedido e 

a sessão de conciliação” e “os prazos processuais nos Juizados 

Especiais Cíveis, contam-se da data da intimação ou ciência do ato 

respectivo, e não da juntada do comprovante da intimação, observando-se 

as regras de contagem do CPC ou do Código Civil, conforme o caso” – 

Enunciados n. 36 e 13 do FONAJE, este com nova redação aprovada no 

XXI Encontro – Vitória/ES. Cumpra, expedindo o necessário. Às 

providências. Araputanga-MT, 14 de fevereiro de 2020 - 10:59:03. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000055-41.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR JOSE DE OLIVEIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO(A))

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT6702-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000055-41.2017.8.11.0038 EXEQUENTE: CLAUDEMIR JOSE DE 

OLIVEIRA DOS SANTOS EXECUTADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Visto e 

bem examinado. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995, art. 52 

e ss. c/c NCPC - em que objetiva o cumprimento da sentença, com trânsito 

em julgado, que imponha, além da quantia certa, “obrigação de fazer 

consistente em restabelecer a linha telefônica (65) 99633-4409, no prazo 

de 10 (dez) dias do trânsito em julgado, sob pena de multa fixa de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais) ou comprovar a impossibilidade de fazê-lo, 

caso em que a obrigação de fazer será convertida em perdas e danos 

pelo juízo da execução”. A parte devedora/executada apresentou 

impugnação/embargos à execução e afirmou o cumprimento da obrigação 

de fazer com a ativação da linha móvel. Contudo, a adversa, ora 

credora/exequente, quando da manifestação em contrarrazões, afirma 

que a linha estaria ativada em nome de terceiro de boa-fé e estranho ao 

processo, mas nada há sobre isso. A presunção de boa-fé é princípio 

geral de direito universalmente aceito. A boa-fé se presume; a má-fé se 

prova. Consequentemente, converto o julgamento em diligência e 

DETERMINO a intimação das partes, através do advogado e via DJe, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, demonstrem suas afirmações através 

de documento idôneo, esclarecendo a fornecedora, ora 

devedora/executada, em nome de quem a linha móvel n. (65) 99633-4409 

está ativa, pois fazê-lo em nome de terceiro não resulta no cumprimento e 

pode caracterizar eventual litigância de má-fé por alterar a verdade dos 

fatos ou ainda ato atentatório à dignidade da justiça ao se opor 

maliciosamente à execução, empregando ardis e meios artificiosos. 

Ademais, condenado ao cumprimento de obrigação – Lei n. 9.099/1995, 

art. 52, caput e V e VI c/c NCPC, art. 536 e ss. -, DETERMINO que 

cientifique/intime o devedor/executado, que deverá se dar nos termos do 

Enunciado n. 410 da Súmula do STJ - “A prévia intimação pessoal do 

devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo 

descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”, a fim de que 

cumpra a sentença que reconheceu a “obrigação de fazer consistente em 

restabelecer a linha telefônica (65) 99633-4409, no prazo de 10 (dez) dias 

do trânsito em julgado, sob pena de multa fixa de R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais) ou comprovar a impossibilidade de fazê-lo, caso em que a 

obrigação de fazer será convertida em perdas e danos pelo juízo da 

execução”. Ademais, advirta que “Não cumprida a obrigação, o credor 

poderá requerer a elevação da multa ou a transformação da condenação 

em perdas e danos, que o Juiz de imediato arbitrará, seguindo-se a 

execução por quantia certa, incluída a multa vencida de obrigação de dar, 

quando evidenciada a malícia do devedor na execução do julgado” – Lei n. 

9.099/1995, art. 52, V, 2ª parte -, assim como que “O executado incidirá 

nas penas de litigância de má-fé quando injustificadamente descumprir a 

ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização por crime de 

desobediência” - NCPC, art. 536, § 3º. Cumpra, expedindo o necessário. 

Às providências. Araputanga-MT, 6 de março de 2020 - 23:32:34. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000055-41.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR JOSE DE OLIVEIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO(A))

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT6702-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000055-41.2017.8.11.0038 EXEQUENTE: CLAUDEMIR JOSE DE 

OLIVEIRA DOS SANTOS EXECUTADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Visto e 

bem examinado. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995, art. 52 

e ss. c/c NCPC - em que objetiva o cumprimento da sentença, com trânsito 

em julgado, que imponha, além da quantia certa, “obrigação de fazer 

consistente em restabelecer a linha telefônica (65) 99633-4409, no prazo 

de 10 (dez) dias do trânsito em julgado, sob pena de multa fixa de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais) ou comprovar a impossibilidade de fazê-lo, 

caso em que a obrigação de fazer será convertida em perdas e danos 

pelo juízo da execução”. A parte devedora/executada apresentou 

impugnação/embargos à execução e afirmou o cumprimento da obrigação 

de fazer com a ativação da linha móvel. Contudo, a adversa, ora 

credora/exequente, quando da manifestação em contrarrazões, afirma 

que a linha estaria ativada em nome de terceiro de boa-fé e estranho ao 

processo, mas nada há sobre isso. A presunção de boa-fé é princípio 

geral de direito universalmente aceito. A boa-fé se presume; a má-fé se 

prova. Consequentemente, converto o julgamento em diligência e 

DETERMINO a intimação das partes, através do advogado e via DJe, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, demonstrem suas afirmações através 

de documento idôneo, esclarecendo a fornecedora, ora 

devedora/executada, em nome de quem a linha móvel n. (65) 99633-4409 

está ativa, pois fazê-lo em nome de terceiro não resulta no cumprimento e 

pode caracterizar eventual litigância de má-fé por alterar a verdade dos 

fatos ou ainda ato atentatório à dignidade da justiça ao se opor 

maliciosamente à execução, empregando ardis e meios artificiosos. 

Ademais, condenado ao cumprimento de obrigação – Lei n. 9.099/1995, 

art. 52, caput e V e VI c/c NCPC, art. 536 e ss. -, DETERMINO que 

cientifique/intime o devedor/executado, que deverá se dar nos termos do 

Enunciado n. 410 da Súmula do STJ - “A prévia intimação pessoal do 

devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo 

descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”, a fim de que 

cumpra a sentença que reconheceu a “obrigação de fazer consistente em 

restabelecer a linha telefônica (65) 99633-4409, no prazo de 10 (dez) dias 

do trânsito em julgado, sob pena de multa fixa de R$ 4.000,00 (quatro mil 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069616/3/2020 Página 600 de 799



reais) ou comprovar a impossibilidade de fazê-lo, caso em que a 

obrigação de fazer será convertida em perdas e danos pelo juízo da 

execução”. Ademais, advirta que “Não cumprida a obrigação, o credor 

poderá requerer a elevação da multa ou a transformação da condenação 

em perdas e danos, que o Juiz de imediato arbitrará, seguindo-se a 

execução por quantia certa, incluída a multa vencida de obrigação de dar, 

quando evidenciada a malícia do devedor na execução do julgado” – Lei n. 

9.099/1995, art. 52, V, 2ª parte -, assim como que “O executado incidirá 

nas penas de litigância de má-fé quando injustificadamente descumprir a 

ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização por crime de 

desobediência” - NCPC, art. 536, § 3º. Cumpra, expedindo o necessário. 

Às providências. Araputanga-MT, 6 de março de 2020 - 23:32:34. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000305-40.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS LUAN ELIZARDO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SOARES DA SILVA OAB - MT25341/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000305-40.2018.8.11.0038 EXEQUENTE: DOUGLAS LUAN ELIZARDO 

DOS SANTOS EXECUTADO: BANCO BRADESCO SA Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato 

de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995, art. 52 e ss. c/c NCPC - em que 

objetiva a exigência de obrigação por quantia certa, tendo como partes 

DOUGLAS LUAN ELIZARDO DOS SANTOS e BANCO BRADESCO S.A., em 

que, no decorrer do procedimento, diante do pagamento do débito à 

credora, o objeto da execução se exauriu, ensejando a extinção do feito 

em razão do adimplemento da prestação pela qual é executada. É o 

necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – 

CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em 

andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, bem 

como metas diversas de produtividade impostas e a serem cumpridas. O 

fato de a parte executada ter quitado sua dívida faz com que o processo 

seja extinto com resolução do mérito, pois o fim do executivo é a 

satisfação do débito/obrigação. Isso posto, DECLARO SATISFEITA a 

obrigação objeto da lide e julgo EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, com 

resolução de mérito – art. 52 da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC, art. 924, II, c/c 

art. 925. Diante do pedido expresso, expedi o alvará judicial de 

levantamento em nome do advogado do beneficiário, que tem poderes 

especiais no instrumento de mandato, para liberação do importe 

depositado/constrito em favor do credor/beneficiário – NCPC, art. 105 c/c 

Lei n. 8.906/1994 , art. 5º, § 2º; CNGC, art. 450 e ss.. As intimações no 

Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a citação ou por 

qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 

19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá certificar qual o 

número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em 

resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além de outras 

informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da 

CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa citação e intimação das instituições 

públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de FORMA 

ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese suso 

mencionada, a citação far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com 

aviso de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na 

data da entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Sem taxas, 

despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, arts. 54 e 55. Após o trânsito em julgado – Lei n. 9.099/95, 

arts. 42 e 49 –, DETERMINO que, atendido o necessário e observado se 

inexiste pendência nos autos a ser cumprida ou informada ao magistrado, 

ARQUIVE com as baixas e anotações devidas. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 6 de março de 2020 - 17:24:25. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000305-40.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS LUAN ELIZARDO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SOARES DA SILVA OAB - MT25341/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000305-40.2018.8.11.0038 EXEQUENTE: DOUGLAS LUAN ELIZARDO 

DOS SANTOS EXECUTADO: BANCO BRADESCO SA Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato 

de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995, art. 52 e ss. c/c NCPC - em que 

objetiva a exigência de obrigação por quantia certa, tendo como partes 

DOUGLAS LUAN ELIZARDO DOS SANTOS e BANCO BRADESCO S.A., em 

que, no decorrer do procedimento, diante do pagamento do débito à 

credora, o objeto da execução se exauriu, ensejando a extinção do feito 

em razão do adimplemento da prestação pela qual é executada. É o 

necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – 

CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em 

andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, bem 

como metas diversas de produtividade impostas e a serem cumpridas. O 

fato de a parte executada ter quitado sua dívida faz com que o processo 

seja extinto com resolução do mérito, pois o fim do executivo é a 

satisfação do débito/obrigação. Isso posto, DECLARO SATISFEITA a 

obrigação objeto da lide e julgo EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, com 

resolução de mérito – art. 52 da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC, art. 924, II, c/c 

art. 925. Diante do pedido expresso, expedi o alvará judicial de 

levantamento em nome do advogado do beneficiário, que tem poderes 

especiais no instrumento de mandato, para liberação do importe 

depositado/constrito em favor do credor/beneficiário – NCPC, art. 105 c/c 

Lei n. 8.906/1994 , art. 5º, § 2º; CNGC, art. 450 e ss.. As intimações no 

Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a citação ou por 

qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 

19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá certificar qual o 

número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em 

resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além de outras 

informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da 

CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa citação e intimação das instituições 

públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de FORMA 

ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese suso 

mencionada, a citação far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com 

aviso de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na 

data da entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Sem taxas, 

despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, arts. 54 e 55. Após o trânsito em julgado – Lei n. 9.099/95, 

arts. 42 e 49 –, DETERMINO que, atendido o necessário e observado se 

inexiste pendência nos autos a ser cumprida ou informada ao magistrado, 

ARQUIVE com as baixas e anotações devidas. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 6 de março de 2020 - 17:24:25. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000858-53.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS SOARES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT6702-O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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GUGA AUTO PECAS LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000858-53.2019.8.11.0038 REQUERENTE: ELIAS SOARES DA CRUZ 

REQUERIDO: GUGA AUTO PECAS LTDA PROJETO DE SENTENÇA Visto e 

bem examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. 

Trato de AÇÃO INDENIZATÓRIA - rito da Lei n. 9.099/95, proposta por 

ELIAS SOARES DA CRUZ em desfavor de GUGA AUTO PECAS LTDA. É o 

necessário. Decido. As partes firmaram acordo, nos seguintes termos: “A 

requerida pagará a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos 

materiais e morais; sendo o pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a 

título de entrada com pagamento até o dia 16/12/2019, e R$ 4.000,00 

(quatro mil reais), em 04 parcelas iguais e sucessivas de R$ 1.000,00 (um 

mil reais), a ser quitado a cada 15 dias, com o pagamento da primeira 

parcelas para o dia 27/12/2019 e última para o dia 10/02/2020, mediante 

deposito na conta indicada. Em caso de descumprimento incidirá multa de 

50% sobre o valor devido em razão da composição; Com o presente 

acordo as partes dão a mais ampla, geral, irrestrita e irrevogável quitação 

para todos os danos decorrentes da presente ação”. Isso posto, 

considerando que em havendo transação/acordo o exame do magistrado 

deve se limitar à sua validade e eficácia, entre os quais, se houve a 

efetiva transação, os transatores são titulares do direito que dispõem 

parcialmente, capazes de transigir e estão adequadamente 

representados, ausente qualquer impedimento ou ilegalidade no 

avençado/acordado pelas partes, HOMOLOGO-O para que produza seus 

efeitos legais – Lei n. 9.099/1995, art. 22, parágrafo único - e, em 

consequência, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 269, III/NCPC, art. 487, III, 

“b”. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios 

- Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Após o trânsito em julgado, certifique. 

Decorrido o prazo recursal e cumprido o acordado, arquive com as baixas 

e anotações de estilo. Não sendo o caso de aguardar eventual 

cumprimento da transação, arquive imediatamente – CNGC, art. 915. Do 

contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do interessado – 

art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a execução na 

forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código 

de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 

513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, arquive os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido 

da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, bem como Intimação das partes e de seus patronos 

– CNGC, art. 914 e Enunciado 12 do Estado de Mato Grosso, aprovado no 

XII Encontro em Cuiabá-MT, P. Cumpra. À submissão do(a) Juiz (a) de 

Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Aisi Anne 

Lima Tiago Juíza Leiga _______________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

c/c NCPC -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu 

PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já 

disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que passe a produzir os 

efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual 

prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga, 27 de janeiro de 2020. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000795-28.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. DO NASCIMENTO COMERCIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA PASTURELLI CINTRA OAB - MT20459/O (ADVOGADO(A))

ANDRE HENRIQUE SILVA OTENIO OAB - MT24178/O (ADVOGADO(A))

PATRICIA ALVARES DE OLIVEIRA OAB - MT20479/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDA MARIA DOS SANTOS SOUZA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000795-28.2019.8.11.0038 REQUERENTE: A. A. DO NASCIMENTO 

COMERCIO - ME REQUERIDO: VANDA MARIA DOS SANTOS SOUZA 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA 

movida por A. A. DO NASCIMENTO COMERCIO - ME, em desfavor de 

VANDA MARIA DOS SANTOS SOUZA. Dispensado o relatório na forma do 

art. 38 da Lei 9.099/1995. Decido. Da Revelia Ressai dos autos que, a 

parte requerida deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação de 

contestação. Passo a analisar o mérito. Analisando as alegações da parte 

reclamante, verifico que os fatos narrados na inicial conduzem às 

consequências pretendidas pela mesma. O nexo de causalidade 

encontra-se no fato de que se a parte reclamada tivesse efetuado o 

pagamento integral do débito, a reclamante não experimentaria qualquer 

tipo de prejuízo financeiro. No caso, operou-se ainda a revelia, uma vez 

que a parte ré, devidamente citada, não apresentou defesa. Dessa forma, 

os fatos alegados pela parte reclamante presumem-se verdadeiros, nos 

termos do que determina o artigo 344 do NCPC. Dessa forma, pelas 

considerações acima expendidas, a condenação da parte reclamada ao 

pagamento do débito no valor de R$ 838,99 (oitocentos e trinta e oito reais 

e noventa e nove centavos), é medida que se impõe. Diante do exposto e, 

por tudo mais que dos autos consta, RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: - DECRETAR a 

REVELIA da parte requerida, com fundamento no art. 20, da Lei nº 

9.099/95; - JULGAR PROCEDENTE o pedido formulado na exordial para 

condenar a parte Requerida a PAGAR à parte Autora, o valor de R$ 

838,99 (oitocentos e trinta e oito reais e noventa e nove centavos), 

corrigido monetariamente – Enunciado n. 562 da Súmula do STF -, com 

base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 

-, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 

406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário 

Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro 

de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, ambos a partir do 

inadimplemento da obrigação positiva e líquida - termo – mora ex re - 

CC/02, art. 397, caput. Sem taxas, despesas, custas processuais e 

honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte 

sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento do valor da 

condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado 

da sentença, apresentação de memória discriminada do débito e intimação 

para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre 

tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 

523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo 

recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações de 

estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À 

submissão do Juiz de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 

9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga ______________________ 

Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

9.099/1995 c/c NCPC -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu 

o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já 

disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que passe a produzir os 

efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual 

prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga, 27 de janeiro de 2020. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000794-43.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. DO NASCIMENTO COMERCIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE SILVA OTENIO OAB - MT24178/O (ADVOGADO(A))

MARIANA PASTURELLI CINTRA OAB - MT20459/O (ADVOGADO(A))

PATRICIA ALVARES DE OLIVEIRA OAB - MT20479/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOSANA RODRIGUES ROCHA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069616/3/2020 Página 602 de 799



ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000794-43.2019.8.11.0038 REQUERENTE: A. A. DO NASCIMENTO 

COMERCIO - ME REQUERIDO: HOSANA RODRIGUES ROCHA PROJETO DE 

SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 

9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - rito da 

Lei n. 9.099/95, proposta por A. A. DO NASCIMENTO COMERCIO - ME em 

desfavor de HOSANA RODRIGUES ROCHA. É o necessário. Decido. As 

partes realizaram acordo extrajudicial, nos seguintes termos: “A 

reclamada se obriga a efetuar o pagamento ao reclamante da importância 

de R$ 1.049,00 (um mil e quarenta e nove reais), em 01 (uma) parcela no 

cartão de crédito com prazo de 30 dias. Em caso de descumprimento 

ensejará multa de 50% do valor acordado. Com o pagamento do acordo as 

partes dão ampla, rasa, total e irretratável quitação quanto ao objeto da 

lide”. Isso posto, considerando que em havendo transação/acordo o 

exame do magistrado deve se limitar à sua validade e eficácia, entre os 

quais, se houve a efetiva transação, os transatores são titulares do direito 

que dispõem parcialmente, capazes de transigir e estão adequadamente 

representados, ausente qualquer impedimento ou ilegalidade no 

avençado/acordado pelas partes, HOMOLOGO-O para que produza seus 

efeitos legais – Lei n. 9.099/1995, art. 22, parágrafo único - e, em 

consequência, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 269, III/NCPC, art. 487, III, 

“b”. DECLARO O PRESENTE FEITO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, ANTE A SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO, nos termos do art. 924, I, 

c/c, art. 925, ambos do Código de Processo Civil. Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 

e 55. Transitada em julgado, proceda com as baixas necessárias e 

arquive. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz (a) de Direito para fins do 

disposto no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC -, em que o(a) 

Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos 

autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga, 27 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000159-96.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO TOMAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000159-96.2018.8.11.0038 REQUERENTE: ANTONIO TOMAS 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Visto e bem examinado. Trato de 

AÇÃO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, cujo trânsito em julgado foi certificado 

e o processo devolvido, razão pela qual dou-me por ciente do retorno dos 

autos e decisum proferido pelo Conselho/Turma Recursal, assim como 

DETERMINO que intime as partes, uma vez que, além da iniciativa do 

credor para requerer o processamento da EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995, art. 52 

e ss. c/c NCPC -, é lícito ao devedor, antes de ser intimado para o 

cumprimento da sentença pleiteado por aquele, comparecer em juízo e 

oferecer em pagamento o valor que entender devido, apresentando 

memória discriminada do cálculo. As intimações no Juizado Especial serão 

feitas na forma prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO 

IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas 

realizadas por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o 

horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e 

da respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 

da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização 

dessa intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá 

ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se 

t ratando da hipótese suso mencionada,  far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Por fim, feita(s) a(s) intimação(ões) e nada requerido no 

prazo de 15 (quinze) dias, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – art. 1.006 da CNGC - “Art. 1.006. 

Transitada em julgado a sentença e decorridos 15 (quinze) dias sem a 

manifestação da parte vencedora expressando o desejo de executá-la, os 

autos serão arquivados”. Cumpra. Às providências. Araputanga-MT, 27 de 

janeiro de 2020 - 22:08:59. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000159-96.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO TOMAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000159-96.2018.8.11.0038 REQUERENTE: ANTONIO TOMAS 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Visto e bem examinado. Trato de 

AÇÃO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, cujo trânsito em julgado foi certificado 

e o processo devolvido, razão pela qual dou-me por ciente do retorno dos 

autos e decisum proferido pelo Conselho/Turma Recursal, assim como 

DETERMINO que intime as partes, uma vez que, além da iniciativa do 

credor para requerer o processamento da EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995, art. 52 

e ss. c/c NCPC -, é lícito ao devedor, antes de ser intimado para o 

cumprimento da sentença pleiteado por aquele, comparecer em juízo e 

oferecer em pagamento o valor que entender devido, apresentando 

memória discriminada do cálculo. As intimações no Juizado Especial serão 

feitas na forma prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO 

IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas 

realizadas por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o 

horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e 

da respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 

da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização 

dessa intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá 

ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se 

t ratando da hipótese suso mencionada,  far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Por fim, feita(s) a(s) intimação(ões) e nada requerido no 

prazo de 15 (quinze) dias, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – art. 1.006 da CNGC - “Art. 1.006. 

Transitada em julgado a sentença e decorridos 15 (quinze) dias sem a 

manifestação da parte vencedora expressando o desejo de executá-la, os 

autos serão arquivados”. Cumpra. Às providências. Araputanga-MT, 27 de 

janeiro de 2020 - 22:08:59. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000043-56.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

JONES DA SILVA OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIO JUNIOR BUENO ALVES OAB - RO6454 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO O expediente tem a finalidade de INTIMAÇÃO da parte autora 
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para manifestação acerca das petições juntadas, ID nº 29184326, ID 

28256241.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000045-60.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE ALMEIDA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT3923-O (ADVOGADO(A))

CONCEICAO FABIANE DA SILVA OAB - MT26259/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000045-60.2018.8.11.0038 EXEQUENTE: GISELE ALMEIDA DE 

OLIVEIRA EXECUTADO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, 

Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995, art. 52 

e ss. c/c NCPC - em que objetiva a exigência de obrigação por quantia 

certa, tendo como partes GISELE ALMEIDA DE OLIVEIRA e EMBRATEL 

TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A., em que, no decorrer do procedimento, 

diante do pagamento do débito à credora, o objeto da execução se 

exauriu, ensejando a extinção do feito em razão do adimplemento da 

prestação pela qual é executada. Diante do pedido expresso, expedi o 

alvará judicial de levantamento no valor de R$. 5.805,19 (cinco mil 

oitocentos e cinco reais e dezenove centavos) e em nome do advogado 

do beneficiário, que tem poderes especiais no instrumento de mandato, 

para liberação do importe depositado/constrito em favor do 

credor/beneficiário – NCPC, art. 105 c/c Lei n. 8.906/1994 , art. 5º, § 2º; 

CNGC, art. 450 e ss.. Eventual penhora/arresto efetivada nos autos fica 

prejudicada, devendo ser liberado do ônus o(s) referido(s) bem(ns), 

expedindo o necessário após a apresentação dos dados pessoais e 

bancários. Após o trânsito em julgado – Lei n. 9.099/95, arts. 42 e 49 –, 

DETERMINO que, atendido o necessário e observado se inexiste 

pendência nos autos a ser cumprida ou informada ao magistrado, 

ARQUIVE com as baixas e anotações devidas. Cumpra. Araputanga-MT, 

13 de março de 2020 - 17:49:44. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. 

Filho Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010042-79.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANA DE SOUZA VASCONCELOS (REQUERENTE)

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ARAPUTANGA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010042-79.2017.8.11.0038 REQUERENTE: LEIDIANA DE SOUZA 

VASCONCELOS, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE ARAPUTANGA Visto e bem examinado. Trato 

de AÇÃO – rito da Lei n. 12.153/2009, art. 27 c/c Lei n. 9.099/1995 e NCPC 

– com pedido de TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA – 

NCPC, art. 300 e ss. c/c art. 695, caput -, ajuizado por LEDIANA DE 

SOUZA VASCONCELOS, em que requer aquele(a), entre pedidos outros, 

a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, assim como, 

in limine e inaudita altera parte, para que lhe(s) seja autorizado a 

realização de procedimento de esterilização por LAQUEADURA TUBÁRIA. 

O representante da Defensoria Pública manifestou pela extinção da ação 

em decorrência da falta de interesse, uma vez que a autora não 

compareceu na Defensoria Pública, bem como não manteve contato após 

ser notificada para manifestar em prosseguimento. Ademais, esclareceu 

ainda que a autora está residindo na Comarca de Campo Novo do s 

Parecis-MT. É o necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente 

fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de 

feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, 

bem como metas diversas de produtividade impostas e a serem 

cumpridas. No direito processual civil brasileiro pedido de alvará judicial é 

cabível quando o interessado necessitar que o magistrado intervenha em 

uma situação, eminentemente privada, com escopo de autorizar a prática 

de um ato, sendo os casos previstos na Lei n. 9.263/96. Atualmente, o 

Poder Judiciário tem recebido uma enxurrada de processos, provocando 

um grande acúmulo de feitos sob a responsabilidade dos magistrados em 

todo o país, não podendo um processo permanecer inerte em sua 

tramitação quando as partes não mais se interessam pelo regular 

processamento. Ademais, o Defensor Público informou não ter conseguido 

contato com o(s) interessado(s), razão pela qual pugnou pelo 

arquivamento dos auto. Considerando o inequívoco desinteresse no 

prosseguimento da causa, bem como o devido processo legal, haja vista 

que a parte autora não foi localizada para promover atos que lhe 

competem, tal fato impõe a este magistrado, a resolução do processo sem 

a devida apreciação do seu mérito, pois inadmissível o Poder Judiciário 

eternizar a demanda, bem como diante do dever de evitar a manutenção 

de processos paralisados e sem utilidade na Comarca, mormente quando 

faltar justificativa atual para a manutenção/permanência do 

processamento e, portanto, a extinção pela perda superveniente do 

objeto/interesse é medida que se impõe. O abandono processual é causa 

de extinção de processo – NCPC, art. 485, III - e, por se tratar de processo 

sujeito ao disposto na Lei n. 9.099/1995, é inaplicável o art. 267, § 1º, do 

CPC/NCPC, 485, § 1º, em face do art. 51, § 1º, daquela lei especial que 

regula os juizados, conforme entendimento doutrinário (CHIMENTI, Ricardo 

Cunha. Teoria e pratica dos juizados especiais cíveis. 5. ed. atual. São 

Paulo: Saraiva, 2003. p. 267; FIGUEIRA JUNIOR, Joel Dias; TOURINHO 

NETO, Fernando da Costa. Juizados especiais estaduais cíveis e criminais: 

comentários a Lei n. 9.099/1995. 5. ed. rev. atual e ampl. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2007. p. 333). Nesses termos, igualmente 

precedente decisório, in verbis: “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS 

ESPECIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. 

PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DAS P ARTES. DESNECESSIDADE. 

APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 

IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE REGRAMENTO ESPECÍFICO NA LEI DE 

REGÊNCIA. ARTIGO 51, § 1º, DA LEI 9.099/95. 1. A APLICAÇÃO DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL AOS PROCESSOS DE COMPETÊNCIA DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS É SUBSIDIÁRIA, NÃO SE MOSTRANDO POSSÍVEL, 

NAS HIPÓTESES EM QUE HÁ REGRAMENTO ESPECÍFICO NA LEI Nº 

9.099/95. 2. A QUESTÃO ATINENTE À NECESSIDADE DE PRÉVIA 

INTIMAÇÃO DAS P ARTES, NAS HIPÓTESES DE EXTINÇÃO DO 

PROCESSO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, POSSUI DISCIPLINA 

ESPECÍFICA NO ARTIGO 51, § 1º, DA LEI Nº 9.099/95, SENDO, POR ISSO, 

IMPOSSÍVEL A APLICAÇÃO DA NORMA CONSTANTE DO ARTIGO 267, § 

1º, DO ESTATUTO PROCESSUAL CIVIL. 3. NO ÂMBITO DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS, A EXTINÇÃO DO PROCESSO INDEPENDERÁ, EM QUALQUER 

HIPÓTESE, DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DAS PARTES. 4. RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA”. (TJ-DF - ACJ: 

367278120038070001 DF 0036727-81.2003.807.0001, Relator: JOÃO 

BATISTA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 07/12/2005, SEGUNDA TURMA 

RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS DO DF, Data 

de Publicação: 18/01/2006, DJU Pág. 111 Seção: 3). “EMENTA: RECURSO 

INOMINADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DO AUTOR. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 

267, § 1.º DO CPC E DA SÚMULA N.º 240 DO STJ NO ÂMBITO DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS. INTELIGÊNCIA DO ART. 51, § 1.º DA LEI FEDERAL 

N.º 9.099/1995. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. RELATÓRIO EM SESSÃO. VOTO: Inicialmente, conheço do 

Recurso Inominado, considerando-se a presença dos pressupostos 

extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade. No mérito, a sentença não 

merece ser reformada. Na espécie, o processo foi suspenso a pedido das 

partes por 30 (trinta) dias. Decorrido o prazo, o juízo de origem extinguiu o 

processo sem resolução de mérito, sem determinar prévia intimação do 

advogado da exequente, nem sua intimação pessoal. Veja-se que o § 1.º 

do art. 51 da Lei dos Juizados Especiais estabelece que ?a extinção do 

processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

das partes?. Assim, tem-se que o art. 267, § 1.º do CPC e a Súmula n.º 

240 do STJ não são aplicados no âmbito dos Juizados Especiais, não 
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havendo necessidade intimação pessoal da exequente para dar 

prosseguimento à execução. DO EXPOSTO, conheço do recurso e 

nego-lhe provimento, para o fim específico de manter a sentença 

recorrida. DISPOSITIVO O julgamento foi presidido por mim, Fernando 

Swain Ganem, Juiz Relator Designado, seguido pelo eminente Juiz 

Aldemar Sternadt e pelo eminente Juiz Vinícius de Mattos Magalhães 

(relator vencido). Curitiba, 26 de junho de 2015. Fernando Swain Ganem, 

Juiz Relator Designado. O julgamento foi presidido por mim, Fernando 

Swain Ganem, Juiz Relator Designado, seguido pelo eminente Juiz 

Aldemar Sternadt e pelo eminente Juiz Vinícius de Mattos Magalhães 

(relator vencido (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0001263-68.2012.8.16.0182/0 

- Curitiba - Rel.: VinÃ-cius de Mattos MagalhÃ£es - Rel.Desig. p/ o 

Acórdão: Fernando Swain Ganem - - J. 30.06.2015)”. (TJ-PR - RI: 

000126368201281601820 PR 0001263-68.2012.8.16.0182/0 (Acórdão), 

Relator: Fernando Swain Ganem, Data de Julgamento: 30/06/2015, 1ª 

Turma Recursal, Data de Publicação: 10/07/2015) Portanto, o § 1º do art. 

51 da Lei n. 9.099/1995 preceitua que a extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de previa intimação pessoal da parte, 

cuja aplicação do Código Processual Civil é subsidiária e não incide nas 

circunstâncias em que há regramento específico naquela especial. Isso 

posto e considerando o desinteresse no prosseguimento, JULGO 

EXTINTO(S) O(S) PEDIDO(S)/PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – 

NCPC, art. 485, VI c/c § 1º do art. 51 da Lei n. 9.099/1995 -, sem prejuízo 

de ajuizamento de novo pedido, caso postulado justificadamente. Sem 

taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, arts. 54 e 55. Após o trânsito em julgado – Lei n. 9.099/95, 

arts. 42 e 49 – e nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias – CNGC, art. 

1.006 -, DETERMINO que, atendido o necessário e observado se inexiste 

pendência nos autos a ser cumprida ou informada ao magistrado, 

ARQUIVE com as baixas e anotações devidas. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, assim como nessas 

hipóteses de desistência a Intimação da parte adversa. P. Cumpra. 

Araputanga-MT, 13 de março de 2020. (assinado digitalmente) Renato J. 

de A. C. Filho Juiz de Direito

Comarca de Arenápolis

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000934-16.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA SELIN DE MORAES OAB - MT27073/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARENÁPOLIS DECISÃO Processo: 1000934-16.2019.8.11.0026. 

REQUERENTE: JOSE FERREIRA DE SOUZA REQUERIDO: 

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

Vistos. 1. Trata-se de Ação de Previdenciária para Concessão de 

Benefício de Prestação Continuada com base na Lei Orgânica da 

Assistência Social (LOAS), com pedido de tutela de urgência, ajuizada por 

JOSE FERREIRA DE SOUZA contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, objetivando, tanto em sede de tutela provisória de 

urgência antecipada quanto no mérito, a concessão e imediata implantação 

do benefício. Aduz, em síntese, que conta com 54 anos de idade, exerce 

atividade laboral árdua que exige esforço físico, tendo adquirido diversos 

problemas de saúde, principalmente na coluna, que piora a cada esforço 

físico. Afirmar que está inválido para o trabalho. É o relato do essencial. 

Fundamento e Decido. 2. Preliminarmente, defiro em favor da parte 

requerente o benefício processual da Justiça Gratuita, ante do teor da 

declaração de pobreza e documentos que instruem a inicial. Passo 

doravante a analisar o pleito antecipatório. A tutela de urgência (cautelar 

ou antecipada) está disciplinada no art. 300 do Código de Processo Civil 

de 2015, e tem como requisitos concomitantes a existência de elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Vejamos: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. In casu, 

a despeito das considerações lançadas na peça de ingresso [presença 

de espondiloartrose com sinais de degeneração do tipo Modic e discopatia 

degenerativa; pequena protrusão discal paracentral a esquerda de L1/L2, 

determinando leve compressão sobre a face ventral do saco dural], não 

pude divisar a presença concomitante dos pressupostos legais 

indispensáveis à concessão do reclamo antecipatório, máxime se se 

considerar que os documentos apresentados pela parte autora não 

representam, a meu sentir, a prova inequívoca, sendo, na verdade, 

elemento de convicção, ao qual deverão ser somados outros para fins de 

deferimento do benefício pleiteado. Para prestação o benefício almejado é 

necessário que reste demonstrado muito mais que os problemas de saúde 

(art. 203, V, da CF). Evidencia-se, pois, a necessidade não só de oitiva da 

parte demandada, como, por igual, a abertura da fase probatória, 

justamente para se constatar ou não a veracidade das alegações vertidas 

pela demandante e, ao final, editar um provimento jurisdicional definitivo. 

Ademais, o § 3º do artigo 300 do Código de Processo Civil não admite a 

concessão de tutela de urgência antecipada “(…) quando houver perigo 

de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”, o que, na espécie, acaso 

concedido o reclamo antecipatório, redundará na proibição em questão. 3. 

Ante o exposto, concluo inexistentes, por ora, os requisitos aptos a 

legitimar a concessão da medida pleiteada, razão pela qual INDEFIRO o 

pedido de tutela de urgência antecipada. Inadmissível a transação, desde 

já, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 02 (DOIS) DE 

MARÇO DE 2020, ÀS 16H00MIN. DETERMINO a realização de estudo social 

pela equipe do Juízo, devendo ser averiguado acerca da condição 

financeira do autor para prover sua própria subsistência ou de tê-la 

provida por sua família e o que mais for relevante. NOMEIO como 

perito-médico, independentemente de compromisso, o Dr. Arlan de 

Azevedo Ferreira, CRM-MT 1.444, com endereço à Rua Singapura, número 

427, Casa 06, Condomínio Malibu Park, CEP 78430-000, na cidade de 

Cuiabá/MT, telefone (065) 9.9981-9047, para responder os quesitos 

apresentados pelas partes. Desde já, DESIGNO o DIA 08 (OITO) DE 

FEVEREIRO DE 2020, às 14H00MIN, para realização da perícia médica, a 

ser concretizada no prédio do Fórum desta Comarca, devendo o autor da 

ação comparecer no horário agendado, portando seus documentos 

pessoais e eventuais exames e laudos médicos atualizados. Consoante 

Resolução do Conselho da Justiça Federal e em decorrência da 

complexidade da perícia, FIXO os honorários periciais em R$ 600,00 

(seiscentos reais), que serão pagos ao perito que efetivamente realizá-la, 

após o término do prazo concedido para as partes se manifestarem 

acerca do laudo. Como quesitos do Juízo, o expert deverá responder: a) A 

parte autora é portadora de deficiência/moléstia/doença? De que tipo? b) 

A parte autora é incapacitada para trabalhar? c) A incapacidade da parte 

autora para o trabalho é parcial ou total? Explique. d) A incapacidade da 

parte autora para o trabalho é permanente ou temporária? Caso 

temporária, por quanto tempo é a incapacidade da autora? e) Havendo 

incapacidade, aproximadamente desde quando ela existe? f) A 

deficiência/moléstia/doença de que é portadora a parte autora encontra-se 

em fase evolutiva ou residual? g) Constatada a incapacidade para o 

trabalho e, não sendo possível precisar a época aproximada do advento 

desta (a incapacidade), pode-se afirmar que tal incapacidade decorre da 

evolução/agravamento da deficiência/moléstia/doença de que é portadora 

a parte autora? h) Qual a atividade laboral da parte autora? Desde quando 

exerce essa atividade? i) A incapacidade, se existente, é para qualquer 

atividade laboral ou apenas para a atividade habitual da parte autora? É 

possível a reabilitação para outra atividade que lhe garanta a subsistência, 

considerando o grau de instrução da autora, suas condições financeiras, 

idade e acesso a atividades de reabilitação? j) A parte autora é incapaz 

para a vida independente? k) A deficiência/moléstia de que é portadora a 

parte autora traz limitações em sua vida? Que tipos de limitações? l) Existe 

tratamento para o mal da parte autora? Caso positivo, qual o valor 

aproximado do tratamento? m) O tratamento traz efeitos colaterais? 

Quais? n) Esses efeitos colaterais impedem que a parte autora exerça 

alguma atividade braçal? 3. Cumpra a Secretaria as seguintes 

providências: Cumpra a Secretaria, com urgência, as seguintes 

providências: a) CITE-SE o Instituto Requerido, na pessoa do 

Procurador-Chefe junto a Autarquia Federal (Lei nº 10.910/2004), 

conforme Convênio nº 09/2009, firmado entre a Procuradoria Federal no 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069616/3/2020 Página 605 de 799



Estado de Mato Grosso e o Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. 

Na oportunidade, INTIME-SE, ainda, quanto a audiência e perícia 

designada, de modo que apresente os quesitos a serem respondidos no 

laudo médico pericial; b) INTIME-SE a parte requerente, por meio do 

patrono, sobre o teor da presente decisão, bem como da audiência 

designada, para qual deverá trazer suas testemunhas independente de 

intimação, podendo se presumida a desistência de desistência; c) 

INTIME-SE, ainda, a autora, por meio de seu patrono, para comparecimento 

na perícia na data e horário agendado, portando seus documentos 

pessoais e eventuais exames e laudos médicos atualizados; d) INTIME-SE 

o perito nomeado, remetendo-se cópia dos autos contendo os quesitos 

apresentados pelas partes. e) INTIME-SE assistente social para realização 

do estudo, no prazo de 30 (trinta) dias). Victor Lima Pinto Coelho Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001018-17.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LYDIA BERTIPAGLIA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO MESSIAS BARBOSA DE CARVALHO OAB - PR08568 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

JDC - FORMOSA DO OESTE VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

FORMOSA DO OESTE - Paraná - PR (DEPRECANTE)

Vara Única - Arenápolis/MT (DEPRECADO)

 

Impulsionam-se os presentes autos para intimar a parte autora, por meio 

de seu representante legal, via DJe, a fim de que promova o recolhimento 

da complementação da diligência do senhor Oficial de Justiça, tal como 

requerido na certidão de id. 30266153.

Intimação Classe: CNJ-143 CARTA PRECATÓRIA CRIMINAL

Processo Número: 1000235-88.2020.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

J. -. 1. V. C. -. E. D. J. M. D. C. T. (DEPRECANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C. D. S. A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Borges Santos OAB - MT12558-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

V. Ú. -. A. (DEPRECADO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte denunciada, por meio 

de seus procuradores legalmente constituídos, da designação de 

audiência de INTERROGATÓRIO, para o dia 24 de Abril de 2020, às 15hs, 

a ser realizada nas dependências do Fórum da comarca de 

Arenápolis/MT.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44516 Nr: 491-58.2014.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renan Zagonel de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho 

Médico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Sigarini Garcia - 

OAB:10.133/MT, Gilmar Gomes de Souza - OAB:9228-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Sigarini Garcia - 

OAB:10.133/MT, eveline Guerra da Silva - OAB:22987, FERNANDO 

AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - OAB:7627-A/MT, JOAQUIM FELIPE 

SPADONI - OAB:6197/MT, Vitor Hugo Fornagieri - OAB:, Vitor Hugo 

Fornagieri - OAB:15661/O

 Da atenta análise dos autos, constatei que não consta cadastrado no 

SISTEMA APOLO o advogado da parte autora, qual seja Dr. Gilmar Gomes 

de Souza, motivo pelo qual na certidão publicada no DJE/MT em 

12/03/2020 não consta intimação para a parte autora da sentença. Por 

este motivo, procedi a inclusão correta do patrono da parte autora, e, nos 

termos do art. 152, VI, CPC, impulsionam-se os autos INTIMANDO A PARTE 

AUTORA da sentença com resolução de mérito proferida em 05/03/2020, a 

seguir transcrita sua parte dispositiva : "(...) Ante ao exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão inicial, por consectário, declaro extinto o 

processo, com resolução do mérito, com base no art. 487, I do novo 

Código de Ritos. No mais, à vista da sucumbência, condeno a parte autora 

ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em 

honorários sucumbenciais que fixo em 10% sobre o valor da causa.

Transitada em julgado, arquive-se com as cautelas de estilo. Intimem-se. 

Cumpra-se. Às providências. Arenápolis/MT, 05 de março de 2020."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47281 Nr: 443-65.2015.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINERAÇÃO ITAIPU INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Torres Lincoln Prata Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Leonardo Parente de 

Ávila - OAB:5367/MT, JONAS COELHO DA SILVA - OAB:5706/O, Paulo 

Rogério de Oliveira - OAB:7074 / MT, Vanessa Pelegrini - OAB:MT- 

10.059

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro G. Neves - 

OAB:87.066/MG

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar a parte autora, por meio 

de seu Advogado constituído, via Dje, a fim de que promova o 

recolhimento da complementação da diligência do senhor Oficial de 

Justiça, tal como requerido na certidão de ref.: 114. No ensejo deverá 

também manifestar nos autos, requerendo o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 16511 Nr: 129-66.2008.811.0026

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Indústria e Comércio de Laticínio Arenápolis - Ltda, 

Carlos Eduardo Soares da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valdeir de Queiroz Lima - 

OAB:11978-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 Vistos.

Consta dos autos que após trânsito em julgado do acórdão condenatório 

houve o pagamento voluntário do valor da condenação pela parte 

sucumbente.

Instado a se manifestar, a parte vencedora exarou concordância com os 

valores pagos voluntariamente, ocasião em que requereu a extinção do 

feito, bem como alvará para levantamento dos valores em seu favor.

DEFIRO o pedido de EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ para levantamento dos 

valores existentes nos autos, conforme requerido à Ref. 08.

Após, nada sendo requerido nestes autos, tendo em vista o trânsito em 

julgado já certificado, remetam-se os autos ao arquivo com as cautelas de 

estilo.

Cumpra-se.

Às providências.

VICTOR LIMA PINTO COELHO

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000465-33.2020.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS ARAUJO DOS SANTOS NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000465-33.2020.8.11.0026 POLO ATIVO:DOMINGOS 

ARAUJO DOS SANTOS NETO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KASSIA 
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REGINA NAVES SILVA BRAGA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de Audiência - 

Conciliação/ JEC Data: 10/06/2020 Hora: 15:40 , no endereço: Juscelino 

Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 . 13 de 

março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000466-18.2020.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ISA FLORIPA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000466-18.2020.8.11.0026 POLO ATIVO:ISA FLORIPA 

MENDES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KASSIA REGINA NAVES 

SILVA BRAGA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de Audiência - Conciliação/ JEC Data: 

10/06/2020 Hora: 16:00 , no endereço: Juscelino Kubitschek, 629E, Vila 

Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 . 13 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000319-26.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO PIROSELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO PIROSELI OAB - MT23144/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000319-26.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

8.356,59 POLO ATIVO: Nome: LUIZ EDUARDO PIROSELI Endereço: Rua 

Presidente Costa e Silva, 285, S, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: ESTADO DE MATO GROSSO 

Endereço: desconhecido ESPÉCIE: [Honorários Advocatícios em Execução 

Contra a Fazenda Pública]->EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA 

(1114) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE, acima qualificado, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste acerca do cálculo elaborado 

pelo Departamento Auxiliar da Presidência.. ARENÁPOLIS, 13 de março de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000188-51.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO PIROSELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO PIROSELI OAB - MT23144/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000188-51.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

5.571,06 POLO ATIVO: Nome: LUIZ EDUARDO PIROSELI Endereço: SAO 

JOAO, 204, S, VILA ALTA, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 

POLO PASSIVO: Nome: ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: 

desconhecido ESPÉCIE: [Honorários Advocatícios em Execução Contra a 

Fazenda Pública]->EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (1114) 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE, acima qualificado, para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste acerca do cálculo elaborado pelo 

Departamento Auxiliar da Presidência.. ARENÁPOLIS, 13 de março de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça .

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000514-11.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO PIROSELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO PIROSELI OAB - MT23144/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000514-11.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

11.142,12 POLO ATIVO: Nome: LUIZ EDUARDO PIROSELI Endereço: Rua 

Presidente Costa e Silva, 285, S, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: ESTADO DE MATO GROSSO 

Endereço: desconhecido ESPÉCIE: [Honorários Advocatícios em Execução 

Contra a Fazenda Pública]->EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA 

(1114) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE, acima qualificado, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste acerca do cálculo elaborado 

pelo Departamento Auxiliar da Presidência.. ARENÁPOLIS, 13 de março de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000470-89.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO PIROSELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO PIROSELI OAB - MT23144/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000470-89.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

9.285,10 POLO ATIVO: Nome: LUIZ EDUARDO PIROSELI Endereço: Rua 

Presidente Costa e Silva, 285, S, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: ESTADO DE MATO GROSSO 

Endereço: desconhecido ESPÉCIE: [Honorários Advocatícios em Execução 

Contra a Fazenda Pública]->EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA 

(1114) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE, acima qualificado, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste acerca do cálculo elaborado 

pelo Departamento Auxiliar da Presidência.. ARENÁPOLIS, 13 de março de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000241-32.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO PIROSELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO PIROSELI OAB - MT23144/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 
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DIREITO PROCESSO n. 1000241-32.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

9.285,10 POLO ATIVO: Nome: LUIZ EDUARDO PIROSELI Endereço: SAO 

JOAO, 204, S, VILA ALTA, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 

POLO PASSIVO: Nome: ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: 

desconhecido ESPÉCIE: [Honorários Advocatícios em Execução Contra a 

Fazenda Pública]->EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (1114) 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE, acima qualificado, para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste acerca do cálculo elaborado pelo 

Departamento Auxiliar da Presidência.. ARENÁPOLIS, 13 de março de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000742-83.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO PIROSELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO PIROSELI OAB - MT23144/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000742-83.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

12.534,89 POLO ATIVO: Nome: LUIZ EDUARDO PIROSELI Endereço: Rua 

Presidente Costa e Silva, 285, S, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: ESTADO DE MATO GROSSO 

Endereço: desconhecido ESPÉCIE: [Honorários Advocatícios em Execução 

Contra a Fazenda Pública]->EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA 

(1114) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE, acima qualificado, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste acerca do cálculo elaborado 

pelo Departamento Auxiliar da Presidência.. ARENÁPOLIS, 13 de março de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000811-18.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO PIROSELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO PIROSELI OAB - MT23144/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000811-18.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

12.999,14 POLO ATIVO: Nome: LUIZ EDUARDO PIROSELI Endereço: Rua 

Presidente Costa e Silva, 285, S, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: ESTADO DE MATO GROSSO 

Endereço: desconhecido ESPÉCIE: [Honorários Advocatícios em Execução 

Contra a Fazenda Pública]->EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA 

(1114) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE, acima qualificado, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste acerca do cálculo elaborado 

pelo Departamento Auxiliar da Presidência.. ARENÁPOLIS, 13 de março de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000412-86.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO PIROSELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO PIROSELI OAB - MT23144/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000412-86.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

9.285,10 POLO ATIVO: Nome: LUIZ EDUARDO PIROSELI Endereço: Rua 

Presidente Costa e Silva, 285, S, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: ESTADO DE MATO GROSSO 

Endereço: desconhecido ESPÉCIE: [Honorários Advocatícios em Execução 

Contra a Fazenda Pública]->EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA 

(1114) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE, acima qualificado, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste acerca do cálculo elaborado 

pelo Departamento Auxiliar da Presidência.. ARENÁPOLIS, 13 de março de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001096-11.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO PIROSELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO PIROSELI OAB - MT23144/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1001096-11.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

11.142,12 POLO ATIVO: Nome: LUIZ EDUARDO PIROSELI Endereço: Rua 

Presidente Costa e Silva, 285, S, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: ESTADO DE MATO GROSSO 

Endereço: desconhecido ESPÉCIE: [Honorários Advocatícios em Execução 

Contra a Fazenda Pública]->EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA 

(1114) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE, acima qualificado, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste acerca do cálculo elaborado 

pelo Departamento Auxiliar da Presidência.. ARENÁPOLIS, 13 de março de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000311-49.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO PIROSELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO PIROSELI OAB - MT23144/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000311-49.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

9.285,10 POLO ATIVO: Nome: LUIZ EDUARDO PIROSELI Endereço: Rua 

Presidente Costa e Silva, 285, S, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: ESTADO DE MATO GROSSO 

Endereço: desconhecido ESPÉCIE: [Honorários Advocatícios em Execução 

Contra a Fazenda Pública]->EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA 

(1114) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE, acima qualificado, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste acerca do cálculo elaborado 

pelo Departamento Auxiliar da Presidência.. ARENÁPOLIS, 13 de março de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000409-34.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO PIROSELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO PIROSELI OAB - MT23144/O-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000409-34.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

9.285,10 POLO ATIVO: Nome: LUIZ EDUARDO PIROSELI Endereço: Rua 

Presidente Costa e Silva, 285, S, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: ESTADO DE MATO GROSSO 

Endereço: desconhecido ESPÉCIE: [Honorários Advocatícios em Execução 

Contra a Fazenda Pública]->EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA 

(1114) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE, acima qualificado, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste acerca do cálculo elaborado 

pelo Departamento Auxiliar da Presidência.. ARENÁPOLIS, 13 de março de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000194-58.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO TOBIAS CHAVES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO TOBIAS CHAVES DA SILVA OAB - MT0021822A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000194-58.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

4.930,80 POLO ATIVO: Nome: RODRIGO TOBIAS CHAVES DA SILVA 

Endereço: Rua Presidente Getúlio Vargas, Centro, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: ESTADO DE MATO GROSSO 

Endereço: desconhecido ESPÉCIE: [Títulos de Crédito, Levantamento de 

Valor]->EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) FINALIDADE: INTIMAÇÃO 

DO EXEQUENTE, acima qualificado, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste acerca do cálculo elaborado pelo Departamento Auxiliar da 

Presidência.. ARENÁPOLIS, 13 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000032-34.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000032-34.2017.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

4.590,96 POLO ATIVO: Nome: SILVIO FERREIRA FREITAS Endereço: Rua 

FREDERICO GARCES JOTEZ, 1127-E, 833, BELA VISTA, ARENÁPOLIS - 

MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: ESTADO DE MATO GROSSO 

Endereço: desconhecido ESPÉCIE: [Honorários Advocatícios em Execução 

Contra a Fazenda Pública, Correção Monetária]->EXECUÇÃO CONTRA A 

FAZENDA PÚBLICA (1114) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE, 

acima qualificado, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste acerca 

do cálculo elaborado pelo Departamento Auxiliar da Presidência.. 

ARENÁPOLIS, 13 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000306-27.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS BERNARDO SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS BERNARDO SOUZA OAB - MT3898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000306-27.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

14.097,77 POLO ATIVO: Nome: ELIAS BERNARDO SOUZA Endereço: 

AVENIDA SESQUICENTENÁRIO, 179, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: ESTADO DE MATO GROSSO 

Endereço: AC PALÁCIO PAIAGUAS, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78000-000 ESPÉCIE: [Assistência Judiciária Gratuita]

->EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO 

EXEQUENTE, acima qualificado, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste acerca do cálculo elaborado pelo Departamento Auxiliar da 

Presidência.. ARENÁPOLIS, 13 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000294-47.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELLA AMARAL FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLA AMARAL FERREIRA OAB - MT22786/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000294-47.2018.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

11.440,65 POLO ATIVO: Nome: ISABELLA AMARAL FERREIRA Endereço: 

rua guilherme grunwald, 110E, vila nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: ESTADO DE MATO GROSSO 

Endereço: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, s/n, 

Rua Desembargador Carlos Avalone, CENTRO POLÍTICO 

ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-903 ESPÉCIE: [Honorários 

Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]->EXECUÇÃO 

CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (1114) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO 

EXEQUENTE, acima qualificado, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste acerca do cálculo elaborado pelo Departamento Auxiliar da 

Presidência.. ARENÁPOLIS, 13 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000459-94.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO DE SA TEIXEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVALDO DE SA TEIXEIRA OAB - MT0018598A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000459-94.2018.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

6.723,82 POLO ATIVO: Nome: EDIVALDO DE SA TEIXEIRA Endereço: AV 

VALENTIM PERON, CENTRO, NORTELÂNDIA - MT - CEP: 78430-000 POLO 
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PASSIVO: Nome: ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, s/n, Rua Desembargador Carlos 

Avalone, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78049-903 ESPÉCIE: [Honorários Advocatícios em Execução Contra a 

Fazenda Pública]->EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (1114) 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE, acima qualificado, para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste acerca do cálculo elaborado pelo 

Departamento Auxiliar da Presidência.. ARENÁPOLIS, 13 de março de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000508-38.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELLA AMARAL FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLA AMARAL FERREIRA OAB - MT22786/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000508-38.2018.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

11.124,07 POLO ATIVO: Nome: ISABELLA AMARAL FERREIRA Endereço: 

AVENIDA PREFEITO CAIO, 419, IA ADVOCACIA, CENTRO, ARENÁPOLIS - 

MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: ESTADO DE MATO GROSSO 

Endereço: desconhecido ESPÉCIE: [Honorários Advocatícios em Execução 

Contra a Fazenda Pública]->EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA 

(1114) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE, acima qualificado, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste acerca do cálculo elaborado 

pelo Departamento Auxiliar da Presidência.. ARENÁPOLIS, 13 de março de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000193-73.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO TOBIAS CHAVES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO TOBIAS CHAVES DA SILVA OAB - MT0021822A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000193-73.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

6.275,57 POLO ATIVO: Nome: RODRIGO TOBIAS CHAVES DA SILVA 

Endereço: Rua Presidente Getúlio Vargas, Centro, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: ESTADO DE MATO GROSSO 

Endereço: desconhecido ESPÉCIE: [Títulos de Crédito, Requisitos]

->EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO 

EXEQUENTE, acima qualificado, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste acerca do cálculo elaborado pelo Departamento Auxiliar da 

Presidência.. ARENÁPOLIS, 13 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000776-58.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS BERNARDO SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS BERNARDO SOUZA OAB - MT3898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000776-58.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

12.000,00 POLO ATIVO: Nome: ELIAS BERNARDO SOUZA Endereço: 

PREFEITO CAIO, 179, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 

POLO PASSIVO: Nome: ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: RUA SEIS, 

EDIFÍCIO MARECHAL RONDON, S/N, Edificio Marechal Rondon, CENTRO 

POLITICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78050-870 ESPÉCIE: 

[Juros]->EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) FINALIDADE: INTIMAÇÃO 

DO EXEQUENTE, acima qualificado, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste acerca do cálculo elaborado pelo Departamento Auxiliar da 

Presidência.. ARENÁPOLIS, 13 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000679-58.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS BERNARDO SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS BERNARDO SOUZA OAB - MT3898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000679-58.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

5.379,06 POLO ATIVO: Nome: ELIAS BERNARDO SOUZA Endereço: 

AVENIDA SESQUICENTENÁRIO, 179, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: ESTADO DE MATO GROSSO 

Endereço: AC PALÁCIO PAIAGUAS, s/n, CENTRO POLÍTICO 

ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78000-000 ESPÉCIE: [Parcela 

Incontroversa]->EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE, acima qualificado, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste acerca do cálculo elaborado pelo Departamento 

Auxiliar da Presidência.. ARENÁPOLIS, 13 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000049-02.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS BERNARDO SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS BERNARDO SOUZA OAB - MT3898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000049-02.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

14.792,42 POLO ATIVO: Nome: ELIAS BERNARDO SOUZA Endereço: 

AVENIDA SESQUICENTENÁRIO, 179, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: ESTADO DE MATO GROSSO 

Endereço: AC PALÁCIO PAIAGUAS, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78000-000 ESPÉCIE: [Valor da Execução / Cálculo / 

Atualização]->EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (1114) 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE, acima qualificado, para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste acerca do cálculo elaborado pelo 

Departamento Auxiliar da Presidência.. ARENÁPOLIS, 13 de março de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000051-69.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:
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ELIAS BERNARDO SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS BERNARDO SOUZA OAB - MT3898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000051-69.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

14.344,16 POLO ATIVO: Nome: ELIAS BERNARDO SOUZA Endereço: 

AVENIDA SESQUICENTENÁRIO, 179, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: ESTADO DE MATO GROSSO 

Endereço: AC PALÁCIO PAIAGUAS, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78000-000 ESPÉCIE: [Valor da Execução / Cálculo / 

Atualização]->EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (1114) 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE, acima qualificado, para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste acerca do cálculo elaborado pelo 

Departamento Auxiliar da Presidência.. ARENÁPOLIS, 13 de março de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000485-92.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS BERNARDO SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS BERNARDO SOUZA OAB - MT3898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000485-92.2018.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

10.758,12 POLO ATIVO: Nome: ELIAS BERNARDO SOUZA Endereço: 

AVENIDA SESQUICENTENÁRIO, 179, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: ESTADO DE MATO GROSSO 

Endereço: AC PALÁCIO PAIAGUAS, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78000-000 ESPÉCIE: [Honorários Advocatícios em 

Execução Contra a Fazenda Pública]->EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA (1114) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE, acima 

qualificado, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste acerca do 

cálculo elaborado pelo Departamento Auxiliar da Presidência.. 

ARENÁPOLIS, 13 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001095-26.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO PIROSELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO PIROSELI OAB - MT23144/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1001095-26.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

11.142,12 POLO ATIVO: Nome: LUIZ EDUARDO PIROSELI Endereço: Rua 

Presidente Costa e Silva, 285, S, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: ESTADO DE MATO GROSSO 

Endereço: desconhecido ESPÉCIE: [Honorários Advocatícios em Execução 

Contra a Fazenda Pública]->EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA 

(1114) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE, acima qualificado, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste acerca do cálculo elaborado 

pelo Departamento Auxiliar da Presidência.. ARENÁPOLIS, 13 de março de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000663-07.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO PIROSELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO PIROSELI OAB - MT23144/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000663-07.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

12.999,14 POLO ATIVO: Nome: LUIZ EDUARDO PIROSELI Endereço: Rua 

Presidente Costa e Silva, 285, S, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: ESTADO DE MATO GROSSO 

Endereço: desconhecido ESPÉCIE: [Honorários Advocatícios em Execução 

Contra a Fazenda Pública]->EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA 

(1114) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE, acima qualificado, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste acerca do cálculo elaborado 

pelo Departamento Auxiliar da Presidência.. ARENÁPOLIS, 13 de março de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000162-19.2020.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELICE FRANCISCA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.( ª )JUIZ(A)  DE DIREITO #

{processoTr fHome.nomeJu izOrgaoJu lgador }  PROCESSO n . 

1000162-19.2020.8.11.0026 Valor da causa: R$ 1.319,89 ESPÉCIE: 

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: JOSELICE FRANCISCA DE 

OLIVEIRA Endereço: JOAO ALVES DA SILVA, 760, VILA ALTA, SANTO 

AFONSO - MT - CEP: 78425-000 POLO PASSIVO: Nome: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: AV ANTÔNIO 

FERREIRA SOBRINHO, 2031, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO para cumprir a 

liminar deferida nos autos do processo acima identificado, nos termos da 

decisão e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste documento. LIMINAR: DETERMINO que a 

requerida se abstenha de suspender o fornecimento do serviço em razão 

dos débitos discutidos nestes autos, bem como de inscrever o nome da 

autora nos órgãos de proteção creditícia, devendo manter a prestação 

dos serviços enquanto perdurar a discussão da ação, sob pena de multa 

diária que fixo no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), em caso de 

descumprimento desta decisão. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é 

contado a partir do dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da 

intimação, ou ao término do prazo para que a consulta se dê (art. 231, V, 

do CPC). ARENÁPOLIS, 13 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Expediente

 Edital de Intimacao
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 6358 Nr: 504-77.2002.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Roberto Marinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nivaldo de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Italo Domicio Borba - 

OAB:5.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 0 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): NIVALDO DE SOUZA, Cpf: 

32881436153, casado(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. bem como acerca do desblequeio de seus bens..

Sentença: Ante o exposto, homologo a desistência da ação, para os fins 

do art. 158, parágrafo único do CPC, julgando extinta a presente ação, 

sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, VIII do CPC. Isento ao 

pagamento das custas e despesas processuais e honorárias 

advocatícios.Expeça-se a liberação dos bens penhorados à fl. 39.P. R. I. 

C.Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas 

necessárias.Arenápolis, 11 de Julho de 2011.ALEXANDRE DELICATO 

PAMPADOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ricardo Moura Ricas, 

digitei.

Arenápolis, 13 de março de 2020

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000259-19.2020.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE BARBOSA OAB - 172.709.011-04 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(INTERESSADO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

1000259-19.2020.8.11.0026. REPRESENTANTE: MARIA JOSE BARBOSA 

INTERESSADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos. Cuida-se de ação de inexistência de débito com pedido de 

tutela antecipada, objetivando a discussão da cobrança de fatura de 

consumo de energia elétrica registrada na Unidade Consumidora matrícula 

6/7843-6. Aduz a requerente que tem recebido cobranças da reclamada 

referente a uma fatura do mês de julho/2019 no valor de R$ 277,55, 

contudo, esclarece que a fatura do referido mês, originalmente no valor de 

R$277,55, encontra-se devidamente quitada, sendo que o pagamento se 

deu mediante parcelamento em duas faturas nos valores de R$ 140,00 e 

R$ 209,37, totalizando o valor de 349,37. Pugna pela concessão de tutela 

antecipada a fim de determinar que a requerida se abstenha de cobrar a 

fatura em discussão, bem como de suspender o fornecimento de energia 

em razão do débito em comento, tendo em vista que a reclamante foi 

notificada de que haveria a suspensão do fornecimento de energia caso 

não ocorresse o pagamento do referido débito até a data de 13.03.2020. 

Juntou os documentos que reputou pertinentes. Vieram-me os autos 

conclusos. Fundamento e decido. Analisadas as alegações apresentadas, 

aliadas aos documentos atrelados à inicial, conclui-se que estão 

presentes os requisitos necessários à concessão da liminar pleiteada. 

Isso porque, conforme se infere dos autos, a reclamante pagou a fatura 

objeto da cobrança em duas faturas nos valores de R$ 209,37 e R$ 

140,00, conforme comprovam os documentos Id. 29164336. Ainda, 

tratando-se de bem de consumo essencial e imprescindível, deve ser 

garantida a manutenção do fornecimento de energia até o deslinde do 

feito, mormente quando evidentes os prejuízos que podem advir em 

decorrência da suspensão do serviço. Diante do breve exposto, DEFIRO o 

pedido liminar e DETERMINO que a requerida se abstenha de suspender o 

fornecimento do serviço em razão dos débitos discutidos nestes autos, 

bem como de inscrever o nome da autora nos órgãos de proteção 

creditícia, devendo manter a prestação dos serviços enquanto perdurar a 

discussão da ação, sob pena de multa diária que fixo no valor de R$ 

200,00 (duzentos reais), em caso de descumprimento desta decisão. 

CITE-SE e NOTIFIQUE-SE a parte Promovida de todo o teor da presente 

ação, bem como para que compareça perante este Juizado Especial Cível, 

no Fórum desta Comarca, para audiência de conciliação a ser realizada 

em data designada pelo senhor conciliador, conforme sua pauta. 

ADVIRTA-SE a parte Promovida quanto as consequências do seu não 

comparecimento à audiência de conciliação (arts. 18, § 1o e 20 da Lei n.° 

9.099/95). NOTIFIQUE-SE a parte Promovente para tomar as providências 

pertinentes, constando da intimação que sua ausência implicará extinção 

do feito, na forma do art. 51, inciso I, da Lei n° 9.099/95. Cabe salientar 

que é necessário o comparecimento pessoal das partes a qualquer das 

audiências. A Lei n° 9.099/95 não admite que a pessoa física seja 

representada em audiência, nem mesmo por procurador com poderes 

especiais para transigir, bem como em seu artigo 9° estabelece que as 

partes comparecerão pessoalmente, podendo ser assistidas por 

advogado e somente a pessoa jurídica ou titular de firma individual é que 

poderá ser representada por preposto (art. 9o, § 4o, da Lei n° 9.099/95). 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. As providências. VICTOR LIMA 

PINTO COELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000376-78.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS BERNARDO SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS BERNARDO SOUZA OAB - MT3898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

1000376-78.2018.8.11.0026. EXEQUENTE: ELIAS BERNARDO SOUZA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO VISTOS, Ante a ausência de 

oposição aos valores exequendos pela Fazenda Pública, homologo os 

cálculos apresentados pelo credor. Tendo em vista as informações pelo 

Departamento Auxiliar da Presidência, expeça-se precatório, nos termos 

do art. 535, §3º, I do novo CPC e aguarde-se o pagamento da obrigação. 

Noticiado o adimplemento do débito, tornem conclusos para deliberações. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. VICTOR LIMA 

PINTO COELHO, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000319-26.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO PIROSELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO PIROSELI OAB - MT23144/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

1000319-26.2019.8.11.0026. EXEQUENTE: LUIZ EDUARDO PIROSELI 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO VISTOS. Tem em vista os 

cálculos apresentados pelo Departamento Auxiliar da Presidência, 

intimem-se as partes para, no prazo comum de cinco dias, manifestar o 

que entender de direito. Em caso de concordância ou inércia, fica desde já 

homologado, devendo o transito em julgado ser certificado com posterior 

expedição da RPV. Cumpra-se. Às providências. VICTOR LIMA PINTO 

COELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000306-90.2020.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

PIOVEZAM & POLIZEL LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REU)

R N C - TRANSPORTES EIRELI - ME (REU)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

1000306-90.2020.8.11.0026. AUTOR: PIOVEZAM & POLIZEL LTDA - ME 

REU: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, R N C - TRANSPORTES EIRELI - 

ME Vistos. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Negócio 

Jurídico com Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada por PIOVEZAM & 

POLIZEL LTDA - ME, em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A e 

NILTON CESAR VIERA MARCELINO & CIA LTDA, todos já qualificados. 

Alega o promovente que foi surpreendido com a notificação cartorária do 

protesto registrado em seu nome, protocolado sob o nº 34639, no valor de 

R$ 3.170,42 (três mil cento e setenta reais e quarenta e dois centavos), 

datado em 11.02.2020, tendo em vista que desconhece a origem do débito, 

não tendo qualquer relação financeira/comercial com os protestantes, 

razão pela qual requer, liminarmente, o cancelamento do protesto levado a 

feito. É o breve relatório. Fundamento e decido. A tutela de urgência 

(cautelar ou antecipada) está disciplinada no art. 300 do Código de 

Processo Civil de 2015, e tem como requisitos concomitantes a existência 

de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo. Pois bem! Em um juízo de sumária 

cognição, entendo que os requisitos para o deferimento do pedido de 

tutela de urgência estão presentes. No caso, os fatos narrados pela parte 

reclamante e os documentos juntados aos autos são capazes de 

convencer este Juízo, em sede de cognição sumária, de que 

possivelmente a dívida levada a protesto é indevida. Existe ainda, o perigo 

de dano de difícil reparação à parte autora, já que seu nome se encontra 

protestado. Assim, para fins deste juízo sumário de cognição, os 

coerentes argumentos expostos na inicial são suficientes à demonstração 

da plausibilidade de seu direito, em especial quando observada a lide sob 

o prisma da boa-fé que deve orientar a conduta das partes em Juízo. 

Ressalte-se, por fim, a inexistência do perigo de irreversibilidade do 

provimento antecipatório, nos termos do art. 300, § 3º, CPC/2.015, 

porquanto a qualquer tempo, inclusive, por ocasião do julgamento 

meritório, este provimento pode vir a ser revogado, não resultando em 

qualquer prejuízo à parte Promovida. Ante o exposto, DEFIRO a 

antecipação da tutela, sem prejuízo da parte beneficiária responder pelos 

prejuízos que a efetivação da medida houver causado à outra parte (art. 

302 do NCPC), para o fim de DETERMINAR a baixa/exclusão do protesto 

em nome da parte reclamante, tão somente referente ao débito em 

discussão nos presentes autos. Intime-se a parte reclamada para que 

proceda com a exclusão do protesto objeto da presente ação, no prazo de 

cinco dias, sob pena de multa diária que fixo no valor de R$ 100,00 (cem 

reais), em caso de descumprimento desta decisão. CITE-SE e 

NOTIFIQUE-SE a parte Promovida de todo o teor da presente ação, bem 

como para que compareça perante este Juizado Especial Cível, no Fórum 

desta Comarca, para audiência de conciliação a ser realizada em data 

designada pelo senhor conciliador, conforme sua pauta. ADVIRTA-SE a 

parte Promovida quanto as consequências do seu não comparecimento à 

audiência de conciliação (arts. 18, § 1o e 20 da Lei n.° 9.099/95). 

NOTIFIQUE-SE a parte Promovente para tomar as providências pertinentes, 

constando da intimação que sua ausência implicará extinção do feito, na 

forma do art. 51, inciso I, da Lei n° 9.099/95. Cabe salientar que é 

necessário o comparecimento pessoal das partes a qualquer das 

audiências. A Lei n° 9.099/95 não admite que a pessoa física seja 

representada em audiência, nem mesmo por procurador com poderes 

especiais para transigir, bem como em seu artigo 9° estabelece que as 

partes comparecerão pessoalmente, podendo ser assistidas por 

advogado e somente a pessoa jurídica ou titular de firma individual é que 

poderá ser representada por preposto (art. 9o, § 4o, da Lei n° 9.099/95). 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. As providências. VICTOR LIMA 

PINTO COELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000188-51.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO PIROSELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO PIROSELI OAB - MT23144/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

1000188-51.2019.8.11.0026. EXEQUENTE: LUIZ EDUARDO PIROSELI 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO VISTOS. Tem em vista os 

cálculos apresentados pelo Departamento Auxiliar da Presidência, 

intimem-se as partes para, no prazo comum de cinco dias, manifestar o 

que entender de direito. Em caso de concordância ou inércia, fica desde já 

homologado, devendo o transito em julgado ser certificado com posterior 

expedição da RPV. Cumpra-se. Às providências. VICTOR LIMA PINTO 

COELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000514-11.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO PIROSELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO PIROSELI OAB - MT23144/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

1000514-11.2019.8.11.0026. EXEQUENTE: LUIZ EDUARDO PIROSELI 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO VISTOS. Tem em vista os 

cálculos apresentados pelo Departamento Auxiliar da Presidência, 

intimem-se as partes para, no prazo comum de cinco dias, manifestar o 

que entender de direito. Em caso de concordância ou inércia, fica desde já 

homologado, devendo o transito em julgado ser certificado com posterior 

expedição da RPV. Cumpra-se. Às providências. VICTOR LIMA PINTO 

COELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000470-89.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO PIROSELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO PIROSELI OAB - MT23144/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

1000470-89.2019.8.11.0026. EXEQUENTE: LUIZ EDUARDO PIROSELI 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO VISTOS. Tem em vista os 

cálculos apresentados pelo Departamento Auxiliar da Presidência, 

intimem-se as partes para, no prazo comum de cinco dias, manifestar o 

que entender de direito. Em caso de concordância ou inércia, fica desde já 

homologado, devendo o transito em julgado ser certificado com posterior 

expedição da RPV. Cumpra-se. Às providências. VICTOR LIMA PINTO 

COELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000241-32.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO PIROSELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO PIROSELI OAB - MT23144/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

1000241-32.2019.8.11.0026. EXEQUENTE: LUIZ EDUARDO PIROSELI 
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EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO VISTOS. Tem em vista os 

cálculos apresentados pelo Departamento Auxiliar da Presidência, 

intimem-se as partes para, no prazo comum de cinco dias, manifestar o 

que entender de direito. Em caso de concordância ou inércia, fica desde já 

homologado, devendo o transito em julgado ser certificado com posterior 

expedição da RPV. Cumpra-se. Às providências. VICTOR LIMA PINTO 

COELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000742-83.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO PIROSELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO PIROSELI OAB - MT23144/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

1000742-83.2019.8.11.0026. EXEQUENTE: LUIZ EDUARDO PIROSELI 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO VISTOS. Tem em vista os 

cálculos apresentados pelo Departamento Auxiliar da Presidência, 

intimem-se as partes para, no prazo comum de cinco dias, manifestar o 

que entender de direito. Em caso de concordância ou inércia, fica desde já 

homologado, devendo o transito em julgado ser certificado com posterior 

expedição da RPV. Cumpra-se. Às providências. VICTOR LIMA PINTO 

COELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000811-18.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO PIROSELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO PIROSELI OAB - MT23144/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

1000811-18.2019.8.11.0026. EXEQUENTE: LUIZ EDUARDO PIROSELI 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO VISTOS. Tem em vista os 

cálculos apresentados pelo Departamento Auxiliar da Presidência, 

intimem-se as partes para, no prazo comum de cinco dias, manifestar o 

que entender de direito. Em caso de concordância ou inércia, fica desde já 

homologado, devendo o transito em julgado ser certificado com posterior 

expedição da RPV. Cumpra-se. Às providências. VICTOR LIMA PINTO 

COELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000412-86.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO PIROSELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO PIROSELI OAB - MT23144/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

1000412-86.2019.8.11.0026. EXEQUENTE: LUIZ EDUARDO PIROSELI 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO VISTOS. Tem em vista os 

cálculos apresentados pelo Departamento Auxiliar da Presidência, 

intimem-se as partes para, no prazo comum de cinco dias, manifestar o 

que entender de direito. Em caso de concordância ou inércia, fica desde já 

homologado, devendo o transito em julgado ser certificado com posterior 

expedição da RPV. Cumpra-se. Às providências. VICTOR LIMA PINTO 

COELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001096-11.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO PIROSELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO PIROSELI OAB - MT23144/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

1001096-11.2019.8.11.0026. EXEQUENTE: LUIZ EDUARDO PIROSELI 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO VISTOS. Tem em vista os 

cálculos apresentados pelo Departamento Auxiliar da Presidência, 

intimem-se as partes para, no prazo comum de cinco dias, manifestar o 

que entender de direito. Em caso de concordância ou inércia, fica desde já 

homologado, devendo o transito em julgado ser certificado com posterior 

expedição da RPV. Cumpra-se. Às providências. VICTOR LIMA PINTO 

COELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000311-49.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO PIROSELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO PIROSELI OAB - MT23144/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

1000311-49.2019.8.11.0026. EXEQUENTE: LUIZ EDUARDO PIROSELI 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO VISTOS. Tem em vista os 

cálculos apresentados pelo Departamento Auxiliar da Presidência, 

intimem-se as partes para, no prazo comum de cinco dias, manifestar o 

que entender de direito. Em caso de concordância ou inércia, fica desde já 

homologado, devendo o transito em julgado ser certificado com posterior 

expedição da RPV. Cumpra-se. Às providências. VICTOR LIMA PINTO 

COELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000409-34.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO PIROSELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO PIROSELI OAB - MT23144/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

1000409-34.2019.8.11.0026. EXEQUENTE: LUIZ EDUARDO PIROSELI 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO VISTOS. Tem em vista os 

cálculos apresentados pelo Departamento Auxiliar da Presidência, 

intimem-se as partes para, no prazo comum de cinco dias, manifestar o 

que entender de direito. Em caso de concordância ou inércia, fica desde já 

homologado, devendo o transito em julgado ser certificado com posterior 

expedição da RPV. Cumpra-se. Às providências. VICTOR LIMA PINTO 

COELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000194-58.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO TOBIAS CHAVES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO TOBIAS CHAVES DA SILVA OAB - MT0021822A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

1000194-58.2019.8.11.0026. EXEQUENTE: RODRIGO TOBIAS CHAVES DA 

SILVA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO VISTOS. Tem em vista 

os cálculos apresentados pelo Departamento Auxiliar da Presidência, 

intimem-se as partes para, no prazo comum de cinco dias, manifestar o 

que entender de direito. Em caso de concordância ou inércia, fica desde já 

homologado, devendo o transito em julgado ser certificado com posterior 

expedição da RPV. Cumpra-se. Às providências. VICTOR LIMA PINTO 

COELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000032-34.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

1000032-34.2017.8.11.0026. EXEQUENTE: SILVIO FERREIRA FREITAS 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO VISTOS. Tem em vista os 

cálculos apresentados pelo Departamento Auxiliar da Presidência, 

intimem-se as partes para, no prazo comum de cinco dias, manifestar o 

que entender de direito. Em caso de concordância ou inércia, fica desde já 

homologado, devendo o transito em julgado ser certificado com posterior 

expedição da RPV. Cumpra-se. Às providências. VICTOR LIMA PINTO 

COELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000322-44.2020.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCO DE MELLO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

1000322-44.2020.8.11.0026. REQUERENTE: EDSON FRANCO DE MELLO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos. Cuida-se de ação de inexistência de débito com pedido de 

tutela antecipada, objetivando a discussão de uma fatura de consumo de 

energia elétrica registrada na Unidade Consumidora 6/2587192-2. Aduz a 

parte requerente que, não concordando com os valores lançado em sua 

unidade consumidora referentes aos meses de janeiro/2019 e abril/2019, 

nos valores de R$ 5.144,56 e R$ 2.312,48, ajuizou ação objetivando a 

revisão dos valores cobrança, obtendo êxito na demanda, em primeiro 

grau, com consequente condenação da reclamada em danos morais no 

valor de R$ 2.000,00, bem como a retificação das faturas com base na 

média de consumo auferido nos 12 meses anteriores ao registro das 

faturas. Aduz que o processo em comenta encontra-se em grau recursal, 

contudo, em dezembro/2019 a reclamada registrou em sua fatura de 

consumo o valor de R$ 2.678,18, não concordando o autor com o valor 

registrado, tendo em vista não ter ocorrido alteração na rotina da 

residência do reclamante que justificasse o consumo registrado. Pugna 

pela concessão de tutela antecipada a fim de determinar que a requerida 

se abstenha de cobrar a fatura em discussão, bem como suspender o 

fornecimento de energia em razão do referido débito. Juntou os 

documentos que reputou pertinentes. Vieram-me os autos conclusos. 

Fundamento e decido. Analisadas as alegações apresentadas, aliadas 

aos documentos atrelados à inicial, conclui-se que estão presentes os 

requisitos necessários à concessão da liminar pleiteada. Isso porque, 

comungo do entendimento de que havendo pedido de revisão do débito em 

juízo não pode ocorrer suspensão no fornecimento de energia pela 

Concessionária. Ainda, tratando-se de bem de consumo essencial e 

imprescindível, deve ser garantida a manutenção do fornecimento de 

energia até o deslinde do feito, mormente quando evidentes os prejuízos 

que podem advir em decorrência da suspensão do serviço. Diante do 

breve exposto, DEFIRO o pedido liminar e DETERMINO que a requerida se 

abstenha de suspender o fornecimento do serviço em razão do débito 

discutido nestes autos, bem como de inscrever o nome da parte autora 

nos órgãos de proteção creditícia, devendo manter a prestação dos 

serviços enquanto perdurar a discussão da ação, sob pena de multa 

diária que fixo no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), em caso de 

descumprimento desta decisão. CITE-SE e NOTIFIQUE-SE a parte 

Promovida de todo o teor da presente ação, bem como para que 

compareça perante este Juizado Especial Cível, no Fórum desta Comarca, 

para audiência de conciliação a ser realizada em data designada pelo 

senhor conciliador, conforme sua pauta. ADVIRTA-SE a parte Promovida 

quanto as consequências do seu não comparecimento à audiência de 

conciliação (arts. 18, § 1o e 20 da Lei n.° 9.099/95). NOTIFIQUE-SE a parte 

Promovente para tomar as providências pertinentes, constando da 

intimação que sua ausência implicará extinção do feito, na forma do art. 

51, inciso I, da Lei n° 9.099/95. Cabe salientar que é necessário o 

comparecimento pessoal das partes a qualquer das audiências. A Lei n° 

9.099/95 não admite que a pessoa física seja representada em audiência, 

nem mesmo por procurador com poderes especiais para transigir, bem 

como em seu artigo 9° estabelece que as partes comparecerão 

pessoalmente, podendo ser assistidas por advogado e somente a pessoa 

jurídica ou titular de firma individual é que poderá ser representada por 

preposto (art. 9o, § 4o, da Lei n° 9.099/95). CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. As providências. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000306-27.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS BERNARDO SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS BERNARDO SOUZA OAB - MT3898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

1000306-27.2019.8.11.0026. EXEQUENTE: ELIAS BERNARDO SOUZA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO VISTOS. Tem em vista os 

cálculos apresentados pelo Departamento Auxiliar da Presidência, 

intimem-se as partes para, no prazo comum de cinco dias, manifestar o 

que entender de direito. Em caso de concordância ou inércia, fica desde já 

homologado, devendo o transito em julgado ser certificado com posterior 

expedição da RPV. Cumpra-se. Às providências. VICTOR LIMA PINTO 

COELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000294-47.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELLA AMARAL FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLA AMARAL FERREIRA OAB - MT22786/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

1000294-47.2018.8.11.0026. EXEQUENTE: ISABELLA AMARAL FERREIRA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO VISTOS. Tem em vista os 

cálculos apresentados pelo Departamento Auxiliar da Presidência, 

intimem-se as partes para, no prazo comum de cinco dias, manifestar o 

que entender de direito. Em caso de concordância ou inércia, fica desde já 

homologado, devendo o transito em julgado ser certificado com posterior 

expedição da RPV. Cumpra-se. Às providências. VICTOR LIMA PINTO 

COELHO Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000459-94.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO DE SA TEIXEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVALDO DE SA TEIXEIRA OAB - MT0018598A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

1000459-94.2018.8.11.0026. EXEQUENTE: EDIVALDO DE SA TEIXEIRA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO VISTOS. Tem em vista os 

cálculos apresentados pelo Departamento Auxiliar da Presidência, 

intimem-se as partes para, no prazo comum de cinco dias, manifestar o 

que entender de direito. Em caso de concordância ou inércia, fica desde já 

homologado, devendo o transito em julgado ser certificado com posterior 

expedição da RPV. Cumpra-se. Às providências. VICTOR LIMA PINTO 

COELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000508-38.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELLA AMARAL FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLA AMARAL FERREIRA OAB - MT22786/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

1000508-38.2018.8.11.0026. EXEQUENTE: ISABELLA AMARAL FERREIRA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO VISTOS. Tem em vista os 

cálculos apresentados pelo Departamento Auxiliar da Presidência, 

intimem-se as partes para, no prazo comum de cinco dias, manifestar o 

que entender de direito. Em caso de concordância ou inércia, fica desde já 

homologado, devendo o transito em julgado ser certificado com posterior 

expedição da RPV. Cumpra-se. Às providências. VICTOR LIMA PINTO 

COELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000193-73.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO TOBIAS CHAVES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO TOBIAS CHAVES DA SILVA OAB - MT0021822A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

1000193-73.2019.8.11.0026. EXEQUENTE: RODRIGO TOBIAS CHAVES DA 

SILVA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO VISTOS. Tem em vista 

os cálculos apresentados pelo Departamento Auxiliar da Presidência, 

intimem-se as partes para, no prazo comum de cinco dias, manifestar o 

que entender de direito. Em caso de concordância ou inércia, fica desde já 

homologado, devendo o transito em julgado ser certificado com posterior 

expedição da RPV. Cumpra-se. Às providências. VICTOR LIMA PINTO 

COELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000776-58.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS BERNARDO SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS BERNARDO SOUZA OAB - MT3898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

1000776-58.2019.8.11.0026. EXEQUENTE: ELIAS BERNARDO SOUZA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO VISTOS. Tem em vista os 

cálculos apresentados pelo Departamento Auxiliar da Presidência, 

intimem-se as partes para, no prazo comum de cinco dias, manifestar o 

que entender de direito. Em caso de concordância ou inércia, fica desde já 

homologado, devendo o transito em julgado ser certificado com posterior 

expedição da RPV. Cumpra-se. Às providências. VICTOR LIMA PINTO 

COELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000679-58.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS BERNARDO SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS BERNARDO SOUZA OAB - MT3898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

1000679-58.2019.8.11.0026. EXEQUENTE: ELIAS BERNARDO SOUZA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO VISTOS. Tem em vista os 

cálculos apresentados pelo Departamento Auxiliar da Presidência, 

intimem-se as partes para, no prazo comum de cinco dias, manifestar o 

que entender de direito. Em caso de concordância ou inércia, fica desde já 

homologado, devendo o transito em julgado ser certificado com posterior 

expedição da RPV. Cumpra-se. Às providências. VICTOR LIMA PINTO 

COELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000049-02.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS BERNARDO SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS BERNARDO SOUZA OAB - MT3898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

1000049-02.2019.8.11.0026. EXEQUENTE: ELIAS BERNARDO SOUZA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO VISTOS. Tem em vista os 

cálculos apresentados pelo Departamento Auxiliar da Presidência, 

intimem-se as partes para, no prazo comum de cinco dias, manifestar o 

que entender de direito. Em caso de concordância ou inércia, fica desde já 

homologado, devendo o transito em julgado ser certificado com posterior 

expedição da RPV. Cumpra-se. Às providências. VICTOR LIMA PINTO 

COELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000051-69.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS BERNARDO SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS BERNARDO SOUZA OAB - MT3898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

1000051-69.2019.8.11.0026. EXEQUENTE: ELIAS BERNARDO SOUZA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO VISTOS. Tem em vista os 
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cálculos apresentados pelo Departamento Auxiliar da Presidência, 

intimem-se as partes para, no prazo comum de cinco dias, manifestar o 

que entender de direito. Em caso de concordância ou inércia, fica desde já 

homologado, devendo o transito em julgado ser certificado com posterior 

expedição da RPV. Cumpra-se. Às providências. VICTOR LIMA PINTO 

COELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000485-92.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS BERNARDO SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS BERNARDO SOUZA OAB - MT3898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

1000485-92.2018.8.11.0026. EXEQUENTE: ELIAS BERNARDO SOUZA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO VISTOS. Tem em vista os 

cálculos apresentados pelo Departamento Auxiliar da Presidência, 

intimem-se as partes para, no prazo comum de cinco dias, manifestar o 

que entender de direito. Em caso de concordância ou inércia, fica desde já 

homologado, devendo o transito em julgado ser certificado com posterior 

expedição da RPV. Cumpra-se. Às providências. VICTOR LIMA PINTO 

COELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000027-75.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS BERNARDO SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS BERNARDO SOUZA OAB - MT3898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

1000027-75.2018.8.11.0026. EXEQUENTE: ELIAS BERNARDO SOUZA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO VISTOS, Ante a manifesta 

concordância da Fazenda Pública com os valores exequendos, homologo 

os cálculos apresentados pelo credor. Tendo em vista as informações 

pelo Departamento Auxiliar da Presidência, expeça-se precatório, nos 

termos do art. 535, §3º, I do novo CPC e aguarde-se o pagamento da 

obrigação. Noticiado o adimplemento do débito, tornem conclusos para 

deliberações. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

VICTOR LIMA PINTO COELHO, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001095-26.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO PIROSELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO PIROSELI OAB - MT23144/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

1001095-26.2019.8.11.0026. EXEQUENTE: LUIZ EDUARDO PIROSELI 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO VISTOS. Tem em vista os 

cálculos apresentados pelo Departamento Auxiliar da Presidência, 

intimem-se as partes para, no prazo comum de cinco dias, manifestar o 

que entender de direito. Em caso de concordância ou inércia, fica desde já 

homologado, devendo o transito em julgado ser certificado com posterior 

expedição da RPV. Cumpra-se. Às providências. VICTOR LIMA PINTO 

COELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000516-15.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS BERNARDO SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS BERNARDO SOUZA OAB - MT3898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

1000516-15.2018.8.11.0026. EXEQUENTE: ELIAS BERNARDO SOUZA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO VISTOS, Ante a ausência de 

oposição aos valores exequendos pela Fazenda Pública, homologo os 

cálculos apresentados pelo credor. Tendo em vista as informações pelo 

Departamento Auxiliar da Presidência, expeça-se precatório, nos termos 

do art. 535, §3º, I do novo CPC e aguarde-se o pagamento da obrigação. 

Noticiado o adimplemento do débito, tornem conclusos para deliberações. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. VICTOR LIMA 

PINTO COELHO, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000059-80.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS BERNARDO SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS BERNARDO SOUZA OAB - MT3898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

1000059-80.2018.8.11.0026. EXEQUENTE: ELIAS BERNARDO SOUZA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO VISTOS, Ante a ausência de 

oposição aos valores exequendos pela Fazenda Pública, homologo os 

cálculos apresentados pelo credor. Tendo em vista as informações pelo 

Departamento Auxiliar da Presidência, expeça-se precatório, nos termos 

do art. 535, §3º, I do novo CPC e aguarde-se o pagamento da obrigação. 

Noticiado o adimplemento do débito, tornem conclusos para deliberações. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. VICTOR LIMA 

PINTO COELHO, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000663-07.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO PIROSELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO PIROSELI OAB - MT23144/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

1000663-07.2019.8.11.0026. EXEQUENTE: LUIZ EDUARDO PIROSELI 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO VISTOS. Tem em vista os 

cálculos apresentados pelo Departamento Auxiliar da Presidência, 

intimem-se as partes para, no prazo comum de cinco dias, manifestar o 

que entender de direito. Em caso de concordância ou inércia, fica desde já 

homologado, devendo o transito em julgado ser certificado com posterior 

expedição da RPV. Cumpra-se. Às providências. VICTOR LIMA PINTO 

COELHO Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000323-29.2020.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCO DE MELLO (REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

1000323-29.2020.8.11.0026. REQUERENTE: EDSON FRANCO DE MELLO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A VISTOS. Da análise detida dos autos verifica-se que apresente 

demanda replica fundamentos e pedidos ventilados no processo tombado 

sob o número 1000323-29.2020.8.11.0026, que tramita neste Juízo. Resta 

evidente reconhecer a litispendência, visto que a presente ação apresenta 

as mesmas partes, mesma causa de pedir e o mesmo pedido constante 

nos autos supramencionados. O Código de Processo Civil determina a 

extinção do processo, sem resolução do mérito, quando ocorrer 

litispendência (art. 485, V), o que pode, inclusive, ser reconhecido ex 

officio (art. 485, § 3º). Em síntese, existindo dois processos distribuídos, 

tendo a mesma identidade de partes, causa de pedir e pedido, deve um 

deles ser extinto sem resolução do mérito. Diante do exposto, e por tudo 

mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO o processo sem resolução 

do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso V, do Novo Código de 

Processo Civil e determino o arquivamento dos autos. Preclusa a via 

recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se com as baixas 

necessárias e cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. VICTOR LIMA PINTO COELHO, Juiz de 

Direito.

Comarca de Aripuanã

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000169-19.2020.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA PEREIRA DOS SANTOS FERRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLAN GOMES DE AGUIAR OAB - TO1625 (ADVOGADO(A))

ADWARDYS DE BARROS VINHAL OAB - TO2541 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE SILVA LAGES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARIPUANÃ DESPACHO Processo: 1000169-19.2020.8.11.0088. 

REQUERENTE: MARTA PEREIRA DOS SANTOS FERRO REQUERIDO: 

CRISTIANE SILVA LAGES V I S T O S. Intime-se a parte autora para que 

comprove o recolhimento das custas processuais devidas, no prazo de 05 

dias, sob pena de devolução do expediente. Após, preenchidos os 

requisitos do artigo 260 do CPC, proceda-se a Serventia a expedição de 

mandada de citação/intimação da herdeira requerida nos termos 

deprecado. Após o cabal cumprimento do ato deprecado, devolva-se ao 

juízo deprecante com as nossas homenagens. Caso a parte a ser 

citada/intimada não seja encontrada, o Oficial deverá certificar onde 

poderá ser localizada (inclusive com telefone, local de trabalho ou ponto 

de referência) e havendo novo endereço nos autos, encaminhem-se à 

respectiva Comarca, em caráter itinerante (art. 262 do CPC), independente 

de nova deliberação, informando tal providência ao Juízo deprecante. 

Cumpra-se servindo a cópia desta decisão como mandado/ofício, no que 

couber. Às providências. Aripuanã/MT, 14 de fevereiro de 2020. FABIO 

PETENGILL, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000878-88.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO ASSUMPCAO REATTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO EUCLIDES BREGOLI OAB - PR63760 (ADVOGADO(A))

PALOMA BONANO VICENTIN BRAGA OAB - PR101462 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MI SOLUCOES DE PAGAMENTOS LTDA - ME (REU)

PRONEI PROMOTORA DE NEGOCIOS LTDA - ME (REU)

UNICK SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS LTDA (REU)

S.A.CAPITAL LTDA (REU)

PACIFICO SUL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARIPUANÃ DECISÃO Processo: 1000878-88.2019.8.11.0088. AUTOR(A): 

JOAO PAULO ASSUMPCAO REATTI REU: UNICK SOCIEDADE DE 

INVESTIMENTOS LTDA, S.A.CAPITAL LTDA, PACIFICO SUL - 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, MI SOLUCOES DE 

PAGAMENTOS LTDA - ME, PRONEI PROMOTORA DE NEGOCIOS LTDA - 

ME VISTOS. Em complemento a decisão retro (id. 28147658), ante a 

ausência de recolhimento das custas processuais e pedido de gratuidade 

da justiça, intime-se o autor para comprovar o recolhimento das custas e 

taxas judiciárias devidas, no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento 

da distribuição. Para o caso de o autor requerer os benefícios da 

gratuidade da justiça, deverá acostar aos autos documentos pertinentes 

(contracheque, extrato bancário, declaração de IRPF, certidão negativa de 

bens imóveis, etc.) que comprove a condição de hipossuficiente. 

Intime-se. Às providências. Aripuanã/MT, 19 de fevereiro de 2020. FABIO 

PETENGILL, Juiz de Direito em Designação

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78719 Nr: 3925-24.2018.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISOLDE MADALENA SULZBACH, PLÍNIO OCHOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSSUIDORES DESCONHECIDOS DO IMÓVEL, 

REQUERIDOS INCERTOS E DESCONHECIDOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAIKE FERREIRA DOS ANJOS - 

OAB:26101/O, RODRIGO NUSS - OAB:16509

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme a decisão de ref. 14, designo audiência de conciliação 

14/04/2020 ás 14:00 horas, intimando as partes para comparecerem na 

mesma.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010028-42.2017.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA MAXIR PACHECO CEOLIN OAB - MT23207/O 

(ADVOGADO(A))

ALEXSANDRA VORTMANN FABRIN OAB - MT0021918A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DESPACHO Processo: 

8010028-42.2017.8.11.0088. REQUERENTE: DANILO DOS SANTOS 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA VISTOS. Defiro o pedido do autor 

retro, antes, porém, certifique se já houve a vinculação dos valores 

bloqueados ao presente feito. Em caso positivo, expeça-se Alvará de 

Levantamento ao exequente, atentando-se para conta bancária indicado 

no id.28227929, bem como a procuração outorgada às advogadas. Após 

o levantamento dos valores, nada sendo requerido, ARQUIVE-SE o feito 

com as baixas necessárias. Às providências. Aripuanã/MT,13 de março 

de 2020. FABIO PETENGILL Juiz de Direito em Designação.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000356-61.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:
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MARILETE MARTA SILVA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARKO ADRIANO KREFTA OAB - MT0022427A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DESPACHO Processo: 

1000356-61.2019.8.11.0088. REQUERENTE: MARILETE MARTA SILVA 

CRUZ REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS. Ante a tempestividade certificada 

(id.29503851), RECEBO os Embargos de Declaração interpostos no id 

29418117. No mais, considerando o teor dos embargos de declaração e a 

possibilidade de efeitos infringentes, intime-se a parte contrária para, 

querendo, se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, à conclusão. 

Às providências. Aripuanã/MT, 13 de março de 2020. FABIO PETENGILL 

Juiz de Direito em Designação.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000118-76.2018.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

J. BRAZ DE OLIVEIRA COMERCIO - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA VALERIA FERREIRO OAB - MT12074/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREDIT BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISSETORIAL (REQUERIDO)

METALURGICA GIRASSOL EIRELI (REQUERIDO)

INVISTA CREDITO E INVESTIMENTO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO CALDEIRA BRANT TOMAZ OAB - MG154538 (ADVOGADO(A))

THAIS DE SOUZA FRANCA OAB - SP311978 (ADVOGADO(A))

FERNANDA ELISSA DE CARVALHO AWADA OAB - SP132649-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DESPACHO Processo: 

1000118-76.2018.8.11.0088. REQUERENTE: J. BRAZ DE OLIVEIRA 

COMERCIO - EPP REQUERIDO: METALURGICA GIRASSOL EIRELI, INVISTA 

CREDITO E INVESTIMENTO S.A., CREDIT BRASIL FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL VISTOS. 

Ante a tempestividade certificada (id.29819177), RECEBO os Embargos de 

Declaração interpostos no id 29595230. No mais, considerando o teor dos 

embargos de declaração e a possibilidade de efeitos infringentes, 

intime-se a parte contrária para, querendo, se manifestar, no prazo de 05 

(cinco) dias. Após, à conclusão. Às providências. Aripuanã/MT, 13 de 

março de 2020. FABIO PETENGILL Juiz de Direito em Designação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010128-36.2013.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE BALBINOT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON RICARDO PICK OAB - MT0011743A (ADVOGADO(A))

EMERSON LEANDRO DE CAMPOS OAB - MT6950-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAGAS CONTABILIDADE E SERVICOS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ SENTENÇA Processo: 

8010128-36.2013.8.11.0088. REQUERENTE: TATIANE BALBINOT 

REQUERIDO: DAGAS CONTABILIDADE E SERVICOS LTDA - ME VISTOS. 

Cuida-se de ação de execução de titulo extrajudicial, verbalizada por 

Diego Coelho Comercio –EPP em desfavor de Nilson Antonio da Silva, 

objetivando a satisfação da divida exequenda, nascida de cheques sem 

provisão de fundo (id. 8882761). Compulsando os autos, verifico que 

manifestou o exequente requerendo o prosseguimento do feito (id. 

14248627), no entanto deixou de promover diligencias para tal, 

encontrando-se o feito paralisado por mais de um ano (id. 14248627). 

Neste diapasão, a extinção do processo com fundamento no artigo 485, 

inciso III, do NCPC, se aplicara quando a parte autora deixar de dar efetivo 

impulso ao feito ou não promover os atos e diligências que lhe competir, 

abandonando a causa por mais de 30 (trinta dias). Na hipótese dos autos, 

o prosseguimento regular do feito restou obstaculizado em razão da 

inércia da parte requerente que, ocasionando a paralisação do feito, 

cumpre ressaltar que a extinção do processo independe, em qualquer 

hipótese, de prévia intimação pessoal das partes, nos termos do artigo 51, 

§1º, da Lei nº 9.099/95. Dessa forma, é de rigor extinguir o feito sem 

resolução do mérito, ante o desinteresse da parte requerente. Nesses 

moldes, ante a desídia processual da parte autora, JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 51, § 1º, da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 485, III, do Código de Processo Civil. Saliento, 

outrossim, que a parte somente poderá ingressar com nova reclamação 

sobre o mesmo fato após efetuar o pagamento das custas deste 

processo, nos termos do que dispõe o artigo 51, inciso I, e §§1º e 2º, que, 

mediante instituto da analogia, aplica-se ao abandono da causa c/c artigo 

486, §2º, do CPC. Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 

da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Aripuanã/MT, 12 de março de 2020. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito em 

Designação.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000508-12.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

RANMAR SANTYAGO ALVES AMORIM SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RANMAR SANTYAGO ALVES AMORIM SANTOS OAB - MT21910/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DESPACHO Processo: 

1000508-12.2019.8.11.0088. EXEQUENTE: RANMAR SANTYAGO ALVES 

AMORIM SANTOS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO V I S T O S, 

Cuida-se de execução por quantia certa fundada em título judicial 

promovida contra a Fazenda Pública Estadual, diante da atuação do 

exequente como defensor dativo nomeado pelo Juízo, em razão da 

ausência de Defensoria Pública nesta Comarca. Em analise a peça inicial 

vislumbro que cumprem os requisitos dispostos no artigo 319 do Código de 

Processo Civil, razão porque recebo a inicial, e determino a citação da 

Fazenda Pública para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos 

próprios autos, impugnar a execução, nos termos do art. 535 do CPC. Não 

havendo impugnação, homologo, desde já, os cálculos apresentados pela 

exequente. Em cumprimento aos Provimentos nº 06/2020, determino a 

utilização do sistema SRP 2.0 para liquidação do débito, devendo o feito 

ser encaminhado ao Cartório Distribuidor e Contador para as devidas 

providências. Feitos os cálculos e não havendo impugnação das partes, 

expeça-se a requisição de pagamento nos moldes do que determina o art. 

535, do CPC. Se ultrapassado o prazo a que alude o art. 17, § 2º da Lei 

Federal n. 10.259/2001, dê-se vista ao exequente. Na hipótese de ser 

apresentada impugnação, tornem-me conclusos para deliberações. Às 

providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito em Designação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010006-91.2011.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA MEDEIROS OAB - MT0009831S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE MURAD (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DESPACHO Processo: 

8010006-91.2011.8.11.0088. EXEQUENTE: JULIO CESAR PILEGI 

RODRIGUES EXECUTADO: ALEXANDRE MURAD V I S T O S, Manifesta-se 

o exequente pugnando pela realização de constrição de ativos financeiros 

existentes nas contas bancárias do executado, bem como pleiteando pela 

inclusão do nome do devedor na lista de maus pagadores ( Serara/SPC) e 

a realização de buscas através dos sistemas Infojud/Renajud com intuito 

de localizar bens móveis/Imóveis pertencentes ao executado passiveis de 
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constrição, indicando para tanto que o valor atualizado da divida perfaz o 

montante de R$ 7.330,68 (id. 16494897). Compulsando os autos, de um 

simples passar de olhos pelo cálculo atualizado da divida apresentado 

pelo exequente, verifico excesso no valor indicado, bem como percebe-se 

à ausência de indicativos básicos para aferição do montante de forma 

discriminada. Neste passo, rejeito o petitório de id. 16494897, e determino 

a intimação do credor para apresentar cálculo atualizado da divida de 

forma correta, devendo ser observado pela parte, que o valor atualizado 

da divida deve sobrevir de forma discriminada, respeitando os juros e 

correção monetária indecentes no rito sumaríssimo, nos termos em que 

dispõe o artigo 524 do Código de Processo Civil c/c enunciado 97 do 

FONAJE, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção por desídia. Às 

providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito em Designação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000516-86.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

RANMAR SANTYAGO ALVES AMORIM SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RANMAR SANTYAGO ALVES AMORIM SANTOS OAB - MT21910/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DECISÃO Processo: 

1000516-86.2019.8.11.0088. EXEQUENTE: RANMAR SANTYAGO ALVES 

AMORIM SANTOS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO VISTOS. 

Trata-se de execução manejada no Juizado Especial da Fazenda Pública. 

Refere-se à nomeação de defensor (dativo) para atuação em 

processo/procedimento, desaguando em decisão que fixou honorários 

advocatícios decorrentes do trabalho desempenhado. Com o título (o qual 

é judicial, mas com peculiaridade, já que inexistente a participação, no 

processo/procedimento, do executado), promove-se a presente 

execução. Assim, RECEBE-SE a Petição. Considerando a peculiaridade, 

deve-se estruturar o cenário normativo levando-se em conta tanto a Lei 

12.153/09 quanto o CPC. Por isso, conclui-se que o correto seja a citação 

do executado para, querendo, apresentar impugnação (nos próprios 

autos, portanto), valendo-se dos arts. 534 e 535, ambos do CPC. Cite-se o 

Executado para, querendo, MANIFESTAR-SE, seja aceitando os cálculos, 

seja impugnando a execução (art. 535 do CPC), isso no prazo de 30 dias. 

NÃO IMPUGNADA a execução, de pronto já se deve EXPEDIR a pertinente 

Requisição de Pequeno Valor (RPV) e/ou Precatório, isso para pagamento 

do débito, atentando-se às normas pertinentes (e. g., arts. 535, §3º, do 

CPC e 100, caput e §3º, da Constituição Federal), especialmente o contido 

na Lei 10.656/17 (limite para RPV) e no Provimento 11/2017, do Conselho 

da Magistratura de Mato Grosso (procedimento para pagamento por meio 

de RPV). HAVENDO impugnação, INTIMAR a parte-autora para se 

manifestar, seja para concordar, seja para questionar o apontado. Após, 

conclusos. Aripuanã/MT, 12 de março de 2020. FABIO PETENGILL, Juiz de 

Direito em Designação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000512-49.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

RANMAR SANTYAGO ALVES AMORIM SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RANMAR SANTYAGO ALVES AMORIM SANTOS OAB - MT21910/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DECISÃO Processo: 

1000512-49.2019.8.11.0088. EXEQUENTE: RANMAR SANTYAGO ALVES 

AMORIM SANTOS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO VISTOS. 

Trata-se de execução manejada no Juizado Especial da Fazenda Pública. 

Refere-se à nomeação de defensor (dativo) para atuação em 

processo/procedimento, desaguando em decisão que fixou honorários 

advocatícios decorrentes do trabalho desempenhado. Com o título (o qual 

é judicial, mas com peculiaridade, já que inexistente a participação, no 

processo/procedimento, do executado), promove-se a presente 

execução. Assim, RECEBE-SE a Petição. Considerando a peculiaridade, 

deve-se estruturar o cenário normativo levando-se em conta tanto a Lei 

12.153/09 quanto o CPC. Por isso, conclui-se que o correto seja a citação 

do executado para, querendo, apresentar impugnação (nos próprios 

autos, portanto), valendo-se dos arts. 534 e 535, ambos do CPC. Cite-se o 

Executado para, querendo, MANIFESTAR-SE, seja aceitando os cálculos, 

seja impugnando a execução (art. 535 do CPC), isso no prazo de 30 dias. 

NÃO IMPUGNADA a execução, de pronto já se deve EXPEDIR a pertinente 

Requisição de Pequeno Valor (RPV) e/ou Precatório, isso para pagamento 

do débito, atentando-se às normas pertinentes (e. g., arts. 535, §3º, do 

CPC e 100, caput e §3º, da Constituição Federal), especialmente o contido 

na Lei 10.656/17 (limite para RPV) e no Provimento 11/2017, do Conselho 

da Magistratura de Mato Grosso (procedimento para pagamento por meio 

de RPV). HAVENDO impugnação, INTIMAR a parte-autora para se 

manifestar, seja para concordar, seja para questionar o apontado. Após, 

conclusos. Aripuanã/MT, 12 de março de 2020. FABIO PETENGILL, Juiz de 

Direito em Designação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000510-79.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

RANMAR SANTYAGO ALVES AMORIM SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RANMAR SANTYAGO ALVES AMORIM SANTOS OAB - MT21910/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DECISÃO Processo: 

1000510-79.2019.8.11.0088. EXEQUENTE: RANMAR SANTYAGO ALVES 

AMORIM SANTOS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO VISTOS. 

Trata-se de execução manejada no Juizado Especial da Fazenda Pública. 

Refere-se à nomeação de defensor (dativo) para atuação em 

processo/procedimento, desaguando em decisão que fixou honorários 

advocatícios decorrentes do trabalho desempenhado. Com o título (o qual 

é judicial, mas com peculiaridade, já que inexistente a participação, no 

processo/procedimento, do executado), promove-se a presente 

execução. Assim, RECEBE-SE a Petição. Considerando a peculiaridade, 

deve-se estruturar o cenário normativo levando-se em conta tanto a Lei 

12.153/09 quanto o CPC. Por isso, conclui-se que o correto seja a citação 

do executado para, querendo, apresentar impugnação (nos próprios 

autos, portanto), valendo-se dos arts. 534 e 535, ambos do CPC. Cite-se o 

Executado para, querendo, MANIFESTAR-SE, seja aceitando os cálculos, 

seja impugnando a execução (art. 535 do CPC), isso no prazo de 30 dias. 

NÃO IMPUGNADA a execução, de pronto já se deve EXPEDIR a pertinente 

Requisição de Pequeno Valor (RPV) e/ou Precatório, isso para pagamento 

do débito, atentando-se às normas pertinentes (e. g., arts. 535, §3º, do 

CPC e 100, caput e §3º, da Constituição Federal), especialmente o contido 

na Lei 10.656/17 (limite para RPV) e no Provimento 11/2017, do Conselho 

da Magistratura de Mato Grosso (procedimento para pagamento por meio 

de RPV). HAVENDO impugnação, INTIMAR a parte-autora para se 

manifestar, seja para concordar, seja para questionar o apontado. Após, 

conclusos. Aripuanã/MT, 12 de março de 2020. FABIO PETENGILL, Juiz de 

Direito em Designação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000514-19.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

RANMAR SANTYAGO ALVES AMORIM SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RANMAR SANTYAGO ALVES AMORIM SANTOS OAB - MT21910/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DECISÃO Processo: 

1000514-19.2019.8.11.0088. EXEQUENTE: RANMAR SANTYAGO ALVES 

AMORIM SANTOS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO VISTOS. 

Trata-se de execução manejada no Juizado Especial da Fazenda Pública. 

Refere-se à nomeação de defensor (dativo) para atuação em 

processo/procedimento, desaguando em decisão que fixou honorários 

advocatícios decorrentes do trabalho desempenhado. Com o título (o qual 

é judicial, mas com peculiaridade, já que inexistente a participação, no 

processo/procedimento, do executado), promove-se a presente 
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execução. Assim, RECEBE-SE a Petição. Considerando a peculiaridade, 

deve-se estruturar o cenário normativo levando-se em conta tanto a Lei 

12.153/09 quanto o CPC. Por isso, conclui-se que o correto seja a citação 

do executado para, querendo, apresentar impugnação (nos próprios 

autos, portanto), valendo-se dos arts. 534 e 535, ambos do CPC. Cite-se o 

Executado para, querendo, MANIFESTAR-SE, seja aceitando os cálculos, 

seja impugnando a execução (art. 535 do CPC), isso no prazo de 30 dias. 

NÃO IMPUGNADA a execução, de pronto já se deve EXPEDIR a pertinente 

Requisição de Pequeno Valor (RPV) e/ou Precatório, isso para pagamento 

do débito, atentando-se às normas pertinentes (e. g., arts. 535, §3º, do 

CPC e 100, caput e §3º, da Constituição Federal), especialmente o contido 

na Lei 10.656/17 (limite para RPV) e no Provimento 11/2017, do Conselho 

da Magistratura de Mato Grosso (procedimento para pagamento por meio 

de RPV). HAVENDO impugnação, INTIMAR a parte-autora para se 

manifestar, seja para concordar, seja para questionar o apontado. Após, 

conclusos. Aripuanã/MT, 12 de março de 2020. FABIO PETENGILL, Juiz de 

Direito em Designação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000518-56.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

RANMAR SANTYAGO ALVES AMORIM SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RANMAR SANTYAGO ALVES AMORIM SANTOS OAB - MT21910/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DECISÃO Processo: 

1000518-56.2019.8.11.0088. EXEQUENTE: RANMAR SANTYAGO ALVES 

AMORIM SANTOS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO VISTOS. 

Trata-se de execução manejada no Juizado Especial da Fazenda Pública. 

Refere-se à nomeação de defensor (dativo) para atuação em 

processo/procedimento, desaguando em decisão que fixou honorários 

advocatícios decorrentes do trabalho desempenhado. Com o título (o qual 

é judicial, mas com peculiaridade, já que inexistente a participação, no 

processo/procedimento, do executado), promove-se a presente 

execução. Assim, RECEBE-SE a Petição. Considerando a peculiaridade, 

deve-se estruturar o cenário normativo levando-se em conta tanto a Lei 

12.153/09 quanto o CPC. Por isso, conclui-se que o correto seja a citação 

do executado para, querendo, apresentar impugnação (nos próprios 

autos, portanto), valendo-se dos arts. 534 e 535, ambos do CPC. Cite-se o 

Executado para, querendo, MANIFESTAR-SE, seja aceitando os cálculos, 

seja impugnando a execução (art. 535 do CPC), isso no prazo de 30 dias. 

NÃO IMPUGNADA a execução, de pronto já se deve EXPEDIR a pertinente 

Requisição de Pequeno Valor (RPV) e/ou Precatório, isso para pagamento 

do débito, atentando-se às normas pertinentes (e. g., arts. 535, §3º, do 

CPC e 100, caput e §3º, da Constituição Federal), especialmente o contido 

na Lei 10.656/17 (limite para RPV) e no Provimento 11/2017, do Conselho 

da Magistratura de Mato Grosso (procedimento para pagamento por meio 

de RPV). HAVENDO impugnação, INTIMAR a parte-autora para se 

manifestar, seja para concordar, seja para questionar o apontado. Após, 

conclusos. Aripuanã/MT, 12 de março de 2020. FABIO PETENGILL, Juiz de 

Direito em Designação

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000645-91.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR PEREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14462/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DECISÃO Processo: 

1000645-91.2019.8.11.0088. EXEQUENTE: MOACIR PEREIRA DOS 

SANTOS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO VISTOS. Trata-se de 

execução manejada no Juizado Especial da Fazenda Pública. Refere-se à 

nomeação de defensor (dativo) para atuação em processo/procedimento, 

desaguando em decisão que fixou honorários advocatícios decorrentes 

do trabalho desempenhado. Com o título (o qual é judicial, mas com 

peculiaridade, já que inexistente a participação, no 

processo/procedimento, do executado), promove-se a presente 

execução. Assim, RECEBE-SE a Petição. Considerando a peculiaridade, 

deve-se estruturar o cenário normativo levando-se em conta tanto a Lei 

12.153/09 quanto o CPC. Por isso, conclui-se que o correto seja a citação 

do executado para, querendo, apresentar impugnação (nos próprios 

autos, portanto), valendo-se dos arts. 534 e 535, ambos do CPC. Cite-se o 

Executado para, querendo, MANIFESTAR-SE, seja aceitando os cálculos, 

seja impugnando a execução (art. 535 do CPC), isso no prazo de 30 dias. 

NÃO IMPUGNADA a execução, de pronto já se deve EXPEDIR a pertinente 

Requisição de Pequeno Valor (RPV) e/ou Precatório, isso para pagamento 

do débito, atentando-se às normas pertinentes (e. g., arts. 535, §3º, do 

CPC e 100, caput e §3º, da Constituição Federal), especialmente o contido 

na Lei 10.656/17 (limite para RPV) e no Provimento 11/2017, do Conselho 

da Magistratura de Mato Grosso (procedimento para pagamento por meio 

de RPV). HAVENDO impugnação, INTIMAR a parte-autora para se 

manifestar, seja para concordar, seja para questionar o apontado. Após, 

conclusos. Aripuanã/MT, 12 de março de 2020. FABIO PETENGILL, Juiz de 

Direito em Designação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000853-75.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO JOSE DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO JOSE DA SILVA OAB - MT0015745S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado do Mato Grosso, representado pela Procuradoria Geral do Estado 

do Mato Grosso (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DECISÃO Processo: 

1000853-75.2019.8.11.0088. EXEQUENTE: ADRIANO JOSE DA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DO MATO GROSSO, REPRESENTADO PELA 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO MATO GROSSO VISTOS. 

Trata-se de execução manejada no Juizado Especial da Fazenda Pública. 

Refere-se à nomeação de defensor (dativo) para atuação em 

processo/procedimento, desaguando em decisão que fixou honorários 

advocatícios decorrentes do trabalho desempenhado. Com o título (o qual 

é judicial, mas com peculiaridade, já que inexistente a participação, no 

processo/procedimento, do executado), promove-se a presente 

execução. Assim, RECEBE-SE a Petição. Considerando a peculiaridade, 

deve-se estruturar o cenário normativo levando-se em conta tanto a Lei 

12.153/09 quanto o CPC. Por isso, conclui-se que o correto seja a citação 

do executado para, querendo, apresentar impugnação (nos próprios 

autos, portanto), valendo-se dos arts. 534 e 535, ambos do CPC. Cite-se o 

Executado para, querendo, MANIFESTAR-SE, seja aceitando os cálculos, 

seja impugnando a execução (art. 535 do CPC), isso no prazo de 30 dias. 

NÃO IMPUGNADA a execução, de pronto já se deve EXPEDIR a pertinente 

Requisição de Pequeno Valor (RPV) e/ou Precatório, isso para pagamento 

do débito, atentando-se às normas pertinentes (e. g., arts. 535, §3º, do 

CPC e 100, caput e §3º, da Constituição Federal), especialmente o contido 

na Lei 10.656/17 (limite para RPV) e no Provimento 11/2017, do Conselho 

da Magistratura de Mato Grosso (procedimento para pagamento por meio 

de RPV). HAVENDO impugnação, INTIMAR a parte-autora para se 

manifestar, seja para concordar, seja para questionar o apontado. Após, 

conclusos. Aripuanã/MT, 12 de março de 2020. FABIO PETENGILL, Juiz de 

Direito em Designação

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000769-74.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR PEREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14462/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DECISÃO Processo: 

1000769-74.2019.8.11.0088. EXEQUENTE: MOACIR PEREIRA DOS 

SANTOS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO VISTOS. Trata-se de 

execução manejada no Juizado Especial da Fazenda Pública. Refere-se à 

nomeação de defensor (dativo) para atuação em processo/procedimento, 

desaguando em decisão que fixou honorários advocatícios decorrentes 
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do trabalho desempenhado. Com o título (o qual é judicial, mas com 

pecu l ia r idade,  já  que inex is ten te  a  par t i c ipação,  no 

processo/procedimento, do executado), promove-se a presente 

execução. Assim, RECEBE-SE a Petição. Considerando a peculiaridade, 

deve-se estruturar o cenário normativo levando-se em conta tanto a Lei 

12.153/09 quanto o CPC. Por isso, conclui-se que o correto seja a citação 

do executado para, querendo, apresentar impugnação (nos próprios 

autos, portanto), valendo-se dos arts. 534 e 535, ambos do CPC. Cite-se o 

Executado para, querendo, MANIFESTAR-SE, seja aceitando os cálculos, 

seja impugnando a execução (art. 535 do CPC), isso no prazo de 30 dias. 

NÃO IMPUGNADA a execução, de pronto já se deve EXPEDIR a pertinente 

Requisição de Pequeno Valor (RPV) e/ou Precatório, isso para pagamento 

do débito, atentando-se às normas pertinentes (e. g., arts. 535, §3º, do 

CPC e 100, caput e §3º, da Constituição Federal), especialmente o contido 

na Lei 10.656/17 (limite para RPV) e no Provimento 11/2017, do Conselho 

da Magistratura de Mato Grosso (procedimento para pagamento por meio 

de RPV). HAVENDO impugnação, INTIMAR a parte-autora para se 

manifestar, seja para concordar, seja para questionar o apontado. Após, 

conclusos. Aripuanã/MT, 12 de março de 2020. FABIO PETENGILL, Juiz de 

Direito em Designação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010114-57.2010.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LURDES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA MEDEIROS OAB - MT0009831S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUZANETE TENUTTI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DESPACHO Processo: 

8010114-57.2010.8.11.0088. EXEQUENTE: MARIA DE LURDES DA SILVA 

EXECUTADO: SUZANETE TENUTTI V I S T O S, Trata-se de Ação de 

execução de titulo extrajudicial, verbalizada por Maria de Lurdes da Silva 

em face Suzanete Tenutti Maffei objetivando a satisfação da divida, 

nascida de cheques sem provisão de fundo, no valor de R$ 4.880,00 (id. 

8861317). Devidamente citada à executada manteve-se inerte, deixando 

de promover sua defesa nos autos (id. 8861330), passando o exequente 

a realizar diligencias a fim de satisfazer a divida exequenda, pleiteando 

pela inclusão do nome do executado na lista de maus pagadores e a 

realização de buscas através dos sistemas Infojud/Renajud para localizar 

bens móveis/Imóveis pertencentes ao executado passiveis de constrição, 

indicando para tanto que o valor atualizado da divida perfaz o montante de 

R$ R$ 16.950,68, conforme calculo atualizado (id. 16423998). Neste 

passo, em se tratando de execução de titulo, no rito sumaríssimo previsto 

pela Lei nº 9099/95, vislumbro que os cálculos aportados aos autos não 

condizem com o disposto na Lei supracitada, razão porque chamo o feito 

à ordem, e conforme já pacificado pela Jurisprudência, não há incidência 

de honorários advocatícios sobre 10 % do valor da causa, nos termos do 

enunciado 97 do FONAJE. Outrossim, além do excesso no valor atualizado 

da divida, há ausência de indicativos básicos para aferição do montante 

de forma discriminada, nos termos em que prevê o artigo 524 do Código de 

Processo Civil, vejamos: Art. 524. O requerimento previsto no art. 523 será 

instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo 

a petição conter: I - o nome completo, o número de inscrição no Cadastro 

de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do 

exequente e do executado, observado o disposto no art. 319, §§ 1º a 3º ; 

II - o índice de correção monetária adotado; III - os juros aplicados e as 

respectivas taxas; IV - o termo inicial e o termo final dos juros e da 

correção monetária utilizados; V - a periodicidade da capitalização dos 

juros, se for o caso; VI - especificação dos eventuais descontos 

obrigatórios realizados; (...) Neste diapasão, indefiro o petitório de id. 

16423998, e, constatada a irregularidade no cálculo aportado aos autos 

determino a intimação do exequente para que indique o valor correto da 

execução, no prazo de 05 dias, pena de extinção do feito por desídia. Às 

providências. Aripuanã/MT, 12 de março de 2020. FABIO PETENGILL Juiz 

de Direito em Designação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010270-74.2012.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR PEREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14462/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS VIAL DA ROCHA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DESPACHO Processo: 

8010270-74.2012.8.11.0088. EXEQUENTE: MOACIR PEREIRA DOS 

SANTOS EXECUTADO: LUCAS VIAL DA ROCHA V I S T O S, Manifesta-se 

o exequente requerendo a realização de constrição de ativos financeiros 

existentes nas contas bancárias do executado, indicando o valor 

atualizado da divida R$ 7.200,02 conforme calculo acostados aos autos 

(id.29612291). Compulsando os autos, de um simples passar de olhos pelo 

cálculo atualizado da divida apresentado pelo exequente, verifico excesso 

no valor indicado, bem como percebe-se à ausência de indicativos 

básicos para aferição do montante de forma discriminada. Neste passo, 

rejeito o petitório de id. 29612291, e determino a intimação do credor para 

apresentar cálculo atualizado da divida de forma correta, devendo ser 

observado pela parte, que o valor atualizado da divida deve sobrevir de 

forma discriminada, respeitando os juros e correção monetária indecentes 

no rito sumaríssimo, nos termos em que dispõe o artigo 524 do Código de 

Processo Civil c/c enunciado 97 do FONAJE, no prazo de 05 dias, sob 

pena de extinção por desídia. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito em Designação

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000568-82.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DEBACKER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DECISÃO Processo: 

1000568-82.2019.8.11.0088. REQUERENTE: FERNANDO DEBACKER 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO VISTOS. Trata-se de Ação 

Ordinária com pedido de tutela de evidência, verbalizada por Fernando 

Debacker em face do Estado de Mato Grosso, objetivando a restituição 

dos descontos previdenciários do adicional noturno descontados 

ilegalmente no percentual de 11% sobre a indenização. Afirma o autor que 

é Servidor Público (Investigador de Policia), tendo sido realizados 

descontos indevidos em sua folha de pagamento, uma vez que as 

reduções incidiram a título de contribuição previdenciária sobre os 

recebimentos de adicional noturno. Aduz, que tais cobranças são ilegais, 

ante o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal de não 

incidência de contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis 

na aposentadoria do servidor público. Por fim, requereu, em sede de tutela 

provisória de evidência, a abstenção, imediata, do requerido de realizar 

descontos previdenciários sobre o adicional noturno ou quaisquer outras 

verbas de natureza indenizatória e não habitual. É o relatório. Decido. 

Primeiramente, antes de adentrar ao mérito da preliminar arguida, é 

oportuno destacar que a tutela de evidência consiste na técnica de 

distribuição, entre autor e réu, dos ônus decorrentes do tempo do 

processo, que, baseada no alto grau de verossimilhança e credibilidade da 

prova documental apresentada, concede ao autor em sede de cognição 

sumária a tutela jurisdicional quando há demonstração prima facie da 

existência de seu direito, para que a morosidade judiciária não favoreça a 

parte a quem não assiste razão em detrimento daquele que a tem, 

transformando o processo numa arma letal contra o detentor de direito 

evidente, sendo assim, o arcabouço da aludida forma de tutela 

encontra-se no artigo 311 do Código Processo Civil: Art. 311. A tutela da 

evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo 

de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar 

caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito 

protelatório da parte; II - as alegações de fato puderem ser comprovadas 

apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos 

repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório 

fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em 

que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob 

cominação de multa; IV - a petição inicial for instruída com prova 

documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o 
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réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. 

Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente. Pela 

análise do caderno processual, a dupla exigência, cumulativa, encontra-se 

devidamente preenchida, primeiro porque o documento juntado é 

suficiente, pelo menos neste momento, para grifar a conclusão de que 

houve incidência de contribuição previdenciária sobre o valor pago à título 

de adicional noturno (id. 22490823). E quanto à outra exigência, 

constata-se que há existência tese em sede de recurso repetitivo 

recentemente firmada pelo STF, a qual decidiu pela não incidência de 

contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis na 

aposentadoria do Servidor Público, senão vejamos: “ Tese 163 – Supremo 

Tribunal de Justiça, “Não incide contribuição previdenciária sobre verba 

não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais 

como‘terço de férias’ serviços extraordinários adicional noturno e adicional 

de insalubridade”. Desta feita, ante a demonstração no bojo dos autos do 

binômio exigido, o deferimento da tutela é medida imperiosa. Ante o 

exposto, defiro a tutela provisória de evidência, a fim de determinar a 

abstenção, imediata, do Estado de Mato Grosso de realizar descontos 

previdenciários sobre o adicional noturno e qualquer outra verba de 

natureza indenizatória e não habitual em face do autor. Noutro giro, face 

ao teor do Ofício Circular da PGE/196/GPG/2016, em que consta 

orientação dos Procuradores Estaduais pela não realização de acordos 

em audiência de conciliação, bem como ante a impossibilidade de 

locomoção dos mesmos para as audiências de conciliação devido ao 

grande número de demandas em várias Cidades do Estado, cite-se o 

requerido para, querendo, responda a presente ação, no prazo de 30 

(trinta) dias (Art. 183 do CPC – dobro), se quiser. Apresentada defesa, 

intime-se o autor para impugnar, no prazo legal. Após, conclusos. Às 

providências. Aripuanã/MT, 12 de março de 2020. FABIO PETENGILL Juiz 

de Direito em Designação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010230-58.2013.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

EDISON ANTONIO CANZIAN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA MEDEIROS OAB - MT0009831S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSNI SOARES DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DAVID CLEMENTE RUDY OAB - MT14787-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DESPACHO Processo: 

8010230-58.2013.8.11.0088. EXEQUENTE: EDISON ANTONIO CANZIAN 

EXECUTADO: OSNI SOARES DA SILVA V I S T O S, Manifesta-se o 

exequente requerendo a realização de constrição de ativos financeiros 

existentes nas contas bancárias do executado, bem como pesquisa por 

meio dos sistemas Renajud/Infojud com intuito de localizar bens 

móveis/imóveis passível de constrição, bem como a inclusão do nome do 

devedor no cadastro de inadimplentes, por fim, indicando o valor 

atualizado da divida no montante de R$ 12.685,80 conforme calculo 

atualizado apostado aos autos (id 18320911). Compulsando os autos, de 

um simples passar de olhos pelo cálculo atualizado da divida, verifico 

excesso no valor indicado, bem como percebe-se à ausência de 

indicativos básicos para aferição do montante de forma discriminada. 

Neste passo, rejeito o petitório de id. 16974020, e determino a intimação do 

credor para apresentar cálculo atualizado da divida de forma correta, 

devendo ser observado pela parte, que o valor atualizado da divida deve 

sobrevir de forma discriminada nos termos em que dispõe o artigo 524 do 

Código de Processo Civil c/c enunciado 97 do FONAJE, no prazo de 05 

dias, sob pena de extinção por desídia. Às providências. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito em Designação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010038-86.2017.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANE PEREIRA GONCALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID CLEMENTE RUDY OAB - MT14787-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIMARCIO APARECIDO BELEM (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DESPACHO Processo: 

8010038-86.2017.8.11.0088. EXEQUENTE: GEOVANE PEREIRA 

GONCALVES EXECUTADO: LIMARCIO APARECIDO BELEM V I S T O S, 

Manifesta-se o exequente requerendo bloqueio e constrição de 

valores/créditos pertencentes ao executado e que se encontrem 

depositados/aplicados em instituições financeiras via sistema Bacenjud 

(id. 29446086). Neste passo, considerando que sobreveio aos autos 

pedido do executado pleiteando pela constrição de valores pertencentes 

ao executado, no entanto deixando de juntar cálculos atualizado da divida, 

determino que intime-se o credor para que apresente cálculo atualizado da 

divida, devendo ser observado pela parte, que o valor deve ser 

apresentado de forma discriminada nos termos em que dispõe o artigo 524 

do Código de Processo Civil c/c enunciado 97 do FONAJE, no prazo de 05 

dias, sob pena de extinção por desídia. Às providências. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito em Designação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010224-51.2013.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

EGON LUIZ GAUER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA MEDEIROS OAB - MT0009831S (ADVOGADO(A))

JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES OAB - MT7437/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL MIGUEL DA SILVA (EXECUTADO)

MOACIR DA ROSA CARDOSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DESPACHO Processo: 

8010224-51.2013.8.11.0088. EXEQUENTE: EGON LUIZ GAUER 

EXECUTADO: MOACIR DA ROSA CARDOSO, MANOEL MIGUEL DA SILVA 

V I S T O S, Manifesta-se o exequente requerendo a realização de 

constrição de ativos financeiros existentes nas contas bancárias do 

executado, bem como pesquisa por meio dos sistemas Renajud/Infojud 

com intuito de localizar bens moveis/imóveis passiveis de constrição 

pertencentes ao devedor, bem como a inclusão do nome do devedor no 

cadastro de inadimplentes, por fim, indicando o valor atualizado da divida 

no montante de R$ 12.685,80 conforme calculo atualizado apostado aos 

autos (id 18320911). Compulsando os autos, de um simples passar de 

olhos pelo cálculo atualizado da divida, verifico excesso no valor indicado, 

bem como percebe-se à ausência de indicativos básicos para aferição do 

montante de forma discriminada. Neste passo, rejeito o petitório de id. 

18320911, e , determino a intimação do credor para apresentar cálculo 

atualizado da divida de forma correta, devendo ser observado que o valor 

indicado deve ser discriminado nos termos em que dispõe o artigo 524 do 

Código de Processo Civil c/c enunciado 97 do FONAJE, no prazo de 05 

dias, sob pena de extinção por desídia. Às providências. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito em Designação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010176-87.2016.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS ROSSETTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA MEDEIROS OAB - MT0009831S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HUMBERTO NAVES NETO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DESPACHO Processo: 

8010176-87.2016.8.11.0088. EXEQUENTE: DOUGLAS ROSSETTO 

EXECUTADO: HUMBERTO NAVES NETO V I S T O S, Manifesta-se o 

exequente requerendo a realização de constrição de ativos financeiros 

existentes nas contas bancárias do executado, bem como pesquisa por 

meio dos sistemas Renajud e Infojud com intuito de localizar bens 

moveis/imóveis em nome do devedor passiveis de constrição, por fim, 

indicando o valor atualizado da divida no montante de R$ 7.426,03 (id. 

24665695). Em analise aos autos, de um simples passar de olhos pelo 

cálculo apresentado pelo exequente, verifico excesso no valor atualizado 

da divida, bem como percebe-se à ausência de indicativos básicos para 

aferição do montante de forma discriminada. Neste passo, rejeito por ora o 

pedido do exequente e, determino sua intimação para que apresente 

cálculo atualizado da divida, devendo ser observado pela parte que o 

valor dever ser discriminado nos termos em que dispõe o artigo 524 do 
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Código de Processo Civil c/c enunciado 97 do FONAJE, no prazo de 05 

dias, sob pena de extinção por desídia. Às providências. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito em Designação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010066-88.2016.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

APOLONIO SANDRO GOMES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAINER WILLIAMS DE FIGUEIREDO FORTES OAB - MT0014614A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA MARIANO VAZ (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DESPACHO Processo: 

8010066-88.2016.8.11.0088. EXEQUENTE: APOLONIO SANDRO GOMES 

EXECUTADO: ANA PAULA MARIANO VAZ V I S T O S, Trata-se de ação 

de execução de titulo extrajudicial, em fase de cumprimento de sentença, 

verbalizada por Apolonio Sandro Gomes em face de Ana Paula Mariano 

Vaz objetivando a satisfação da divida, nascida de cheques sem provisão 

de fundos no valor de R$ 6.823,00 (id.8880358). Compulsando os autos, 

denota-se que esta o exequente a realizar diligencias no intuito de 

satisfazer a divida exequenda, restando as diligencias até o presente 

momento infrutíferas, não satisfeito pugna o exequente pela pesquisa por 

meio do sistema Renajud no intuito de localizar bens em nome da 

executada que possam satisfazer a divida, apresentando para tanto 

calculo atualizado do débito R$ 13.550,05 (id. 20655308), uma vez que a 

tentativa de bloqueio de valores nas contas pertencentes a devedora 

foram infrutíferas. Primeiramente, insta consignar que, em se tratando de 

execução de titulo, no rito sumaríssimo previsto pela Lei nº 9099/95, 

vislumbro que os cálculos aportados aos autos não condizem com o 

disposto na Lei supracitada, razão porque chamo o feito à ordem, e 

conforme já pacificado pela Jurisprudência, não há incidência de 

honorários advocatícios sobre 10 % do valor da causa, nos termos do 

enunciado 97 do FONAJE. Outrossim, além do excesso no valor atualizado 

da divida, há ausência de indicativos básicos para aferição do montante 

de forma discriminada, nos termos em que prevê o artigo 524 do Código de 

Processo Civil, vejamos: Art. 524. O requerimento previsto no art. 523 será 

instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo 

a petição conter: I - o nome completo, o número de inscrição no Cadastro 

de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do 

exequente e do executado, observado o disposto no art. 319, §§ 1º a 3º ; 

II - o índice de correção monetária adotado; III - os juros aplicados e as 

respectivas taxas; IV - o termo inicial e o termo final dos juros e da 

correção monetária utilizados; V - a periodicidade da capitalização dos 

juros, se for o caso; VI - especificação dos eventuais descontos 

obrigatórios realizados; (...) Neste diapasão, indefiro o petitório de id. 

20655308 e, constatada a irregularidade no cálculo aportado aos autos 

determino a intimação do exequente para que indique o valor correto da 

execução, no prazo de 05 dias, pena de extinção do feito por desídia. 

Empós, tornem os autos conclusos para nova deliberações. Às 

providências. Aripuanã/MT, 11 de março de 2020. FABIO PETENGILL Juiz 

de Direito em Designação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010068-97.2012.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

HERMES HAHN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA MEDEIROS OAB - MT0009831S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIO DE MADEIRAS 2 M LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ SENTENÇA Processo: 

8010068-97.2012.8.11.0088. EXEQUENTE: HERMES HAHN EXECUTADO: 

COMERCIO DE MADEIRAS 2 M LTDA - ME VISTOS. Trata-se de execução 

de título extrajudicial, aviada por Hermes Hahn em desfavor de Comercio 

de Madeireira 2M Ltda-Me, objetivando a satisfação da divida exequenda, 

nascida de cheques sem provisão de fundo (id. 8866711). 

Manifestando-se o exequente requerendo a penhora online de valores 

pertencentes a executado, deixou de trazer aos autos cálculo atualizado 

da divida(id. 9796179), determinada sua intimação para apresentar o 

cálculo atualizado da divida exequenda(id. 16492813), mesmo 

devidamente intimado, quedou-se inerte (id. 18554862). Saliente ainda, que 

a ultima manifestação do exequente foi na data de 28/11/2018 (id. 

14277603). Neste diapasão, a extinção do processo com fundamento no 

art. 485, inciso III, do NCPC, requer que a parte autora promova os atos e 

diligências que lhe competir, não abandonando a causa por mais de 30 

(trinta dias). Na hipótese dos autos, o prosseguimento regular do feito 

restou obstaculizado em razão da inércia da parte autora que, intimada 

para indicar novo endereço do requerido, bastou a requerer a suspensão 

do processo, ocasionando a paralisação do feito por mais de 30 dias. 

Cumpre ressaltar que a extinção do processo independe, em qualquer 

hipótese, de prévia intimação pessoal das partes, nos termos do artigo 51, 

§1º, da Lei nº 9.099/95. Dessa forma, é de rigor extinguir o feito sem 

resolução do mérito, ante o desinteresse da parte requerente. Nesses 

moldes, ante a desídia processual da parte autora, JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 51, § 1º, da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 485, III, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada 

em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Aripuanã/MT, 12 de março de 2020. 

FABIO PETENGILL, Juiz de Direito em Designação.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010143-97.2016.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

PLINIO PERIOLO PADILHA JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIDA DE SOUZA TATSCH (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ SENTENÇA Processo: 

8010143-97.2016.8.11.0088. EXEQUENTE: PLINIO PERIOLO PADILHA 

JUNIOR EXECUTADO: ELIDA DE SOUZA TATSCH V I S T O S, Cuida-se de 

execução de titulo extrajudicial, verbalizada por Plinio Periolo Junior em 

face de Elida de Souza Tatsch, objetivando satisfazer a divida exequenda, 

advinda de cheques sem provisão de fundo (id. 8881164). Compulsando 

os autos, denota-se que o exequente por diversas vezes promoveu 

diligencias no intuito de localizar o endereço atualizado do executado, que 

até o presente momento não obteve qualquer êxito, não satisfeito o credor 

pugnou pela suspenção da lide pelo prazo de 90 dias para promover 

buscar no sentido de localizar o endereço do devedor (id. 14206534), 

transcorrido o prazo apresentou pela terceira vez endereço atualizado do 

executado para citação e designação de ato conciliatório (id.17680727). 

Devidamente intimado para comparecer ao ato designado por meio de seu 

advogado constituído nos autos (Intimação 4107233/Diário Eletrônico 

04/02/2020 13:21:03), deixou de comparecera solenidade, não 

apresentando qualquer justificativa para tanto (id. 30118576). Neste 

passo, é certo que essa atitude demonstra o total descaso da parte 

reclamante com o feito, desta forma, deixando a parte autora de 

comparecer a qualquer audiência do processo, extingue-se a demanda 

sem julgamento do mérito, conforme o disposto no artigo 51, I, da Lei 

9.099/95, vejamos: "Artigo 51 – Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I – quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo." Ante ao exposto, e por tudo mais que dos autos 

consta, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, na esteira do art. 51, I, da Lei 9.099/95. Deixo de condenar ao 

pagamento de custas e taxas judiciais, nos termos dos artigos 54 e 55, da 

Lei 9099/95. Transitada em julgado, arquive-se o feito com as baixas e 

anotações de estilo. P.I.C. Às providências. Aripuanã/MT, 11 de março de 

2020. FABIO PETENGILL Juiz de Direito em Designação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000432-85.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON BENEDITO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RANMAR SANTYAGO ALVES AMORIM SANTOS OAB - MT21910/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISRAEL "VIZINHO DO JANDIR GIACOMONI (REQUERIDO)

JANDIR GIACOMONI (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ SENTENÇA Processo: 

1000432-85.2019.8.11.0088. REQUERENTE: NELSON BENEDITO DA SILVA 

REQUERIDO: JANDIR GIACOMONI, ISRAEL "VIZINHO DO JANDIR 

GIACOMONI V I S T O S, Trata-se de ação de indenização por danos 

morais, verbalizada por Nelson Benedito da Silva em desfavor de Jandir 

Giacomoni e Israel de Tal objetivando a condenação dos requeridos a 

arcarem com os abalos sofridos a sua moral, diante das calunias 

proferidas contra sua honra (id. 20991846). Compulsando, denota-se que 

foi designada audiência de conciliação, constatando-se a ausência das 

partes ato (id. 22685654), sobrevindo aos autos justificativa do advogado 

da parte autora, informando que não poderia comparecer a solenidade 

designada, porque estava enfermo, juntando atestado medico, por fim, 

requerendo a resignação do ato processual (id. 22354995). Neste passo, 

em que pese à justificativa apresentada pelo advogado, verifica-se que a 

desculpa não estende-se à parte autora que poderia ter comparecido ao 

ato independentemente de estar acompanhado por advogado nos termos 

em que preconiza o artigo 9º da Lei nº 9099/95, salta aos olhos que o 

atestado médico juntando aos autos, como meio de comprovação da 

ausência ao ato é referente ao ano de 2018 (id 22354996), não possuindo 

logica alguma ser usado tal atestado para justificar para resignação de ato 

aprazado para a data de 07/08/2019 (id. 22685654). É certo que essa 

atitude demonstra o total descaso da parte reclamante com o feito, desta 

forma, deixando a parte autora de comparecer a qualquer audiência do 

processo, extingue-se a demanda sem julgamento do mérito, conforme o 

disposto no artigo 51, I, da Lei 9.099/95, vejamos: "Artigo 51 – Extingue-se 

o processo, além dos casos previstos em lei: I – quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo." Ante ao exposto, e 

por tudo mais que dos autos consta, JULGO E DECLARO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na esteira do art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Deixo de condenar ao pagamento de custas e taxas judiciais, 

nos termos dos artigos 54 e 55, da Lei 9099/95. Transitada em julgado, 

arquive-se o feito com as baixas e anotações de estilo. P.I.C. Às 

providências. Aripuanã/MT, 11 de março de 2020. FABIO PETENGILL Juiz 

de Direito em Designação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000016-88.2017.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

JEANE LIMA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMILDO DE PAIVA OAB - MT23620/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEI ROGERIO DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXSANDRA VORTMANN FABRIN OAB - MT0021918A 

(ADVOGADO(A))

ELISANGELA MAXIR PACHECO CEOLIN OAB - MT23207/O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ SENTENÇA Processo: 

1000016-88.2017.8.11.0088. REQUERENTE: JEANE LIMA PEREIRA 

REQUERIDO: VANDERLEI ROGERIO DE SOUZA Vistos. Relatório 

dispensado por força do caput do artigo 38 da Lei 9.099/95. A 

fundamentar a sua pretensão a Autora afirma que foi vítima de acidente de 

trânsito provocado pelo Requerido, evento ocorrido no dia 23/06/2017 no 

cruzamento de vias para fazer a conversão, conscientemente parada na 

lateral da Avenida Tancredo Neves, sentido centro-bairro jardim Paraná, 

local onde seu veículo fora colidido frontalmente. Narra a Autora que com 

o impacto e, por se tratar de uma motocicleta, esta e seu filho que estava 

na garupa do veículo colidente vieram ao solo, tendo o Requerido, 

procurando partir em fuga, continuou a conduzir sua camionete (mesmo 

sabendo que a Autora estava embaixo do veículo), sendo esta, arrastada 

por mais de 15 metros, e o Requerido detido por testemunhas. Segundo a 

Autora, seu veículo sofreu perda total, em conseqüência do acidente 

ainda suportou despesas com medicamentos, além da perda de em seu 

salário decorrente da impossibilidade de trabalhar por 62 dias. Ainda em 

decorrência do acidente, alega a Autora ter suportado prejuízo imaterial, 

fora obrigada a experimentar danos de cunho extra-patrimoniais que, de 

modo algum, podem ser definidos como simples dissabores cotidianos. 

Pugna, portanto, pela reparação do prejuízo material, no valor de 

R$4.516,00 (quatro mil, quinhentos e dezesseis reais), referente aos 

danos materiais por destruição total do veículo automotor da Autora, 

despesas com o tratamento e remédios, no valor de R$ 871,10 (oitocentos 

e setenta e um reais e dez centavos), o valor de R$ 1.936,46 (hum mil 

novecentos e trinta e seis reais e quarenta e seis centavos) referente à 

indenização pelos lucros cessantes e danos emergentes (ganhos que a 

autora deixou de auferir durante 62 dias), e indenização por danos morais 

no importe de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). Pois bem! A questão 

referente à culpa pelo acidente restou incontroversa no caso, não sendo 

sequer objeto de discussão vez que, conforme prova dos autos, o 

Requerido colidiu frontalmente com a motocicleta da Autora, arrastando–a 

por 15 metros, provocando o acidente e todos os danos dele decorrentes, 

sendo que inclusive o veiculo motocicleta da Autora teve perda total, 

conforme laudo acostado nos autos. Cumpre, portanto, analisar a efetiva 

incidência no caso dos danos materiais e morais cuja reparação é objeto 

da pretensão, bem como na presença do nexo de causalidade com o 

acidente noticiado, vez que a culpa do Requerido restou inquestionável. 

Conforme se verifica, a Autora afirma que as despesas com 

medicamentos, valor de R$ 871,10 (oitocentos e setenta e um reais e dez 

centavos), comprovantes juntados id- 9482961/9482988, que se fizeram 

necessários em conseqüência do trauma físico decorrente da forte 

pancada. Assim, no que diz respeito a tais despesas, ante o nexo de 

causalidade com o acidente, o pedido de reembolso dever ser deferido. 

Em relação à reparação do prejuízo material, no valor de R$ 4.516,00 

(quatro mil, quinhentos e dezesseis reais), referente aos danos materiais 

por destruição total do veículo automotor da Autora, entendo ser devido, já 

que conforme laudo apresentado, o veiculo não comporta mais conserto 

id- 9483008. No que diz respeito aos lucros cessantes, na quantia de 

valor de R$ 1.936,46 (hum mil novecentos e trinta e seis reais e quarenta e 

seis centavos), consistentes na verba laboral que a Autora teria deixado 

de auferir em razão da necessidade de permanecer em repouso e 

afastada do trabalho pelo período de 62 dias devido aos ferimentos 

provocados pela colisão, embora a parte tenha mencionado a sua 

existência na inicial, porém deixado de formular pedido expresso nesse 

sentido, convém esclarecer que a reparação de lucros cessantes 

somente tem cabimento na presença de prova robusta e inequívoca a 

respeito do seu montante, prova esta não produzida pela parte a quem 

competia (CPC, artigo 373, I), razão pela qual, sob este aspecto o pedido 

não comporta provimento. Com relação aos alegados danos morais, 

observa-se que, no caso dos autos, faz jus a Demandante, posto que 

restou cabalmente demonstrado o nexo causal entre o dano sofrido 

suportado e a conduta do Requerido, já que restou evidente a imprudência 

deste ao conduzir veiculo sob influencia de álcool, conforme consta no 

Boletim de Ocorrência id- 9482934, que acarretou o compreensível abalo 

moral da Autora. Segundo a lição de Yussef Said Cahali, o dano moral 

pode ser definido como “tudo aquilo que molesta gravemente a alma 

humana, ferindo-lhe gravemente os valores fundamentais inerentes à sua 

personalidade ou reconhecidos pela sociedade em que está integrado” 

Evidencia-se pois na dor, na angústia, no sofrimento, no desequilíbrio da 

normalidade psíquica, nos traumatismos emocionais e em tudo aquilo 

capaz de gerar ao indivíduo alterações anímicas ou prejuízos à parte 

social e afetiva de seu patrimônio moral. Com efeito, o critério a ser 

utilizado para o arbitramento da condenação por danos morais deve ser a 

conjugação da proporcionalidade com a razoabilidade, significa dizer, que 

hão de ser consideradas as condições econômicas das partes, com as 

peculiaridades do caso trazido à análise, de forma a não haver o 

enriquecimento do ofendido, assim como sirva de desestímulo ao ofensor 

na repetição do ato causador do dano. Nesse contexto, levando-se em 

conta o sofrimento causado a Requerente em decorrência do sinistro em 

análise, analisando fotos juntadas nos autos, tenho que o valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais), mostra-se suficiente e adequado para de alguma 

forma, reduzir, mesmo que minimamente, o abalo psicológico 

experimentado, guardando consonância com as peculiaridades do caso 

concreto. Em razão do exposto, encerrando o processo com resolução do 

mérito (artigo 487, I, CPC), julgo parcialmente procedente o pedido 

formulado na inicial desta demanda para o fim de condenar o Requerido 

VANDERLEI ROGERIO DE SOUZA a pagar para a Autora JEANE LIMA 

PEREIRA: a) a título de reparação por danos materiais, o valor de 

R$4.516,00 (quatro mil, quinhentos e dezesseis reais), referente aos 

danos materiais por destruição total do veículo automotor da Autora; b) as 

despesas com o tratamento e remédios, no valor de R$ 871,10 (oitocentos 

e setenta e um reais e dez centavos), corrigida monetariamente pelos 

índices oficiais da contadoria judicial (média do INPC e IGP-DI) a partir do 
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efetivo desembolso, acrescida de juros de mora de 1%(um por cento) ao 

mês, contados a partir da data citação; c) e indenização por danos morais 

no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais). Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. 

Submeto os autos ao MM.º Juiz Supervisor para a apreciação nos termos 

do art. 40 da lei 9.099/95. Andréia Fernandes dos Santos Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________________________________________ 

VISTOS. HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da lei nº 

9099/95. Sem custas, nem honorários, na forma da Lei 9099/95. Após o 

trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, dê-se baixa e 

arquivem-se. P.I.C. Aripuanã,MT, data da assinatura registrada no sistema 

eletrônico. FABIO PETENGILL Juiz de Direito em Designação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000016-88.2017.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

JEANE LIMA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMILDO DE PAIVA OAB - MT23620/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEI ROGERIO DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXSANDRA VORTMANN FABRIN OAB - MT0021918A 

(ADVOGADO(A))

ELISANGELA MAXIR PACHECO CEOLIN OAB - MT23207/O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ SENTENÇA Processo: 

1000016-88.2017.8.11.0088. REQUERENTE: JEANE LIMA PEREIRA 

REQUERIDO: VANDERLEI ROGERIO DE SOUZA Vistos. Relatório 

dispensado por força do caput do artigo 38 da Lei 9.099/95. A 

fundamentar a sua pretensão a Autora afirma que foi vítima de acidente de 

trânsito provocado pelo Requerido, evento ocorrido no dia 23/06/2017 no 

cruzamento de vias para fazer a conversão, conscientemente parada na 

lateral da Avenida Tancredo Neves, sentido centro-bairro jardim Paraná, 

local onde seu veículo fora colidido frontalmente. Narra a Autora que com 

o impacto e, por se tratar de uma motocicleta, esta e seu filho que estava 

na garupa do veículo colidente vieram ao solo, tendo o Requerido, 

procurando partir em fuga, continuou a conduzir sua camionete (mesmo 

sabendo que a Autora estava embaixo do veículo), sendo esta, arrastada 

por mais de 15 metros, e o Requerido detido por testemunhas. Segundo a 

Autora, seu veículo sofreu perda total, em conseqüência do acidente 

ainda suportou despesas com medicamentos, além da perda de em seu 

salário decorrente da impossibilidade de trabalhar por 62 dias. Ainda em 

decorrência do acidente, alega a Autora ter suportado prejuízo imaterial, 

fora obrigada a experimentar danos de cunho extra-patrimoniais que, de 

modo algum, podem ser definidos como simples dissabores cotidianos. 

Pugna, portanto, pela reparação do prejuízo material, no valor de 

R$4.516,00 (quatro mil, quinhentos e dezesseis reais), referente aos 

danos materiais por destruição total do veículo automotor da Autora, 

despesas com o tratamento e remédios, no valor de R$ 871,10 (oitocentos 

e setenta e um reais e dez centavos), o valor de R$ 1.936,46 (hum mil 

novecentos e trinta e seis reais e quarenta e seis centavos) referente à 

indenização pelos lucros cessantes e danos emergentes (ganhos que a 

autora deixou de auferir durante 62 dias), e indenização por danos morais 

no importe de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). Pois bem! A questão 

referente à culpa pelo acidente restou incontroversa no caso, não sendo 

sequer objeto de discussão vez que, conforme prova dos autos, o 

Requerido colidiu frontalmente com a motocicleta da Autora, arrastando–a 

por 15 metros, provocando o acidente e todos os danos dele decorrentes, 

sendo que inclusive o veiculo motocicleta da Autora teve perda total, 

conforme laudo acostado nos autos. Cumpre, portanto, analisar a efetiva 

incidência no caso dos danos materiais e morais cuja reparação é objeto 

da pretensão, bem como na presença do nexo de causalidade com o 

acidente noticiado, vez que a culpa do Requerido restou inquestionável. 

Conforme se verifica, a Autora afirma que as despesas com 

medicamentos, valor de R$ 871,10 (oitocentos e setenta e um reais e dez 

centavos), comprovantes juntados id- 9482961/9482988, que se fizeram 

necessários em conseqüência do trauma físico decorrente da forte 

pancada. Assim, no que diz respeito a tais despesas, ante o nexo de 

causalidade com o acidente, o pedido de reembolso dever ser deferido. 

Em relação à reparação do prejuízo material, no valor de R$ 4.516,00 

(quatro mil, quinhentos e dezesseis reais), referente aos danos materiais 

por destruição total do veículo automotor da Autora, entendo ser devido, já 

que conforme laudo apresentado, o veiculo não comporta mais conserto 

id- 9483008. No que diz respeito aos lucros cessantes, na quantia de 

valor de R$ 1.936,46 (hum mil novecentos e trinta e seis reais e quarenta e 

seis centavos), consistentes na verba laboral que a Autora teria deixado 

de auferir em razão da necessidade de permanecer em repouso e 

afastada do trabalho pelo período de 62 dias devido aos ferimentos 

provocados pela colisão, embora a parte tenha mencionado a sua 

existência na inicial, porém deixado de formular pedido expresso nesse 

sentido, convém esclarecer que a reparação de lucros cessantes 

somente tem cabimento na presença de prova robusta e inequívoca a 

respeito do seu montante, prova esta não produzida pela parte a quem 

competia (CPC, artigo 373, I), razão pela qual, sob este aspecto o pedido 

não comporta provimento. Com relação aos alegados danos morais, 

observa-se que, no caso dos autos, faz jus a Demandante, posto que 

restou cabalmente demonstrado o nexo causal entre o dano sofrido 

suportado e a conduta do Requerido, já que restou evidente a imprudência 

deste ao conduzir veiculo sob influencia de álcool, conforme consta no 

Boletim de Ocorrência id- 9482934, que acarretou o compreensível abalo 

moral da Autora. Segundo a lição de Yussef Said Cahali, o dano moral 

pode ser definido como “tudo aquilo que molesta gravemente a alma 

humana, ferindo-lhe gravemente os valores fundamentais inerentes à sua 

personalidade ou reconhecidos pela sociedade em que está integrado” 

Evidencia-se pois na dor, na angústia, no sofrimento, no desequilíbrio da 

normalidade psíquica, nos traumatismos emocionais e em tudo aquilo 

capaz de gerar ao indivíduo alterações anímicas ou prejuízos à parte 

social e afetiva de seu patrimônio moral. Com efeito, o critério a ser 

utilizado para o arbitramento da condenação por danos morais deve ser a 

conjugação da proporcionalidade com a razoabilidade, significa dizer, que 

hão de ser consideradas as condições econômicas das partes, com as 

peculiaridades do caso trazido à análise, de forma a não haver o 

enriquecimento do ofendido, assim como sirva de desestímulo ao ofensor 

na repetição do ato causador do dano. Nesse contexto, levando-se em 

conta o sofrimento causado a Requerente em decorrência do sinistro em 

análise, analisando fotos juntadas nos autos, tenho que o valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais), mostra-se suficiente e adequado para de alguma 

forma, reduzir, mesmo que minimamente, o abalo psicológico 

experimentado, guardando consonância com as peculiaridades do caso 

concreto. Em razão do exposto, encerrando o processo com resolução do 

mérito (artigo 487, I, CPC), julgo parcialmente procedente o pedido 

formulado na inicial desta demanda para o fim de condenar o Requerido 

VANDERLEI ROGERIO DE SOUZA a pagar para a Autora JEANE LIMA 

PEREIRA: a) a título de reparação por danos materiais, o valor de 

R$4.516,00 (quatro mil, quinhentos e dezesseis reais), referente aos 

danos materiais por destruição total do veículo automotor da Autora; b) as 

despesas com o tratamento e remédios, no valor de R$ 871,10 (oitocentos 

e setenta e um reais e dez centavos), corrigida monetariamente pelos 

índices oficiais da contadoria judicial (média do INPC e IGP-DI) a partir do 

efetivo desembolso, acrescida de juros de mora de 1%(um por cento) ao 

mês, contados a partir da data citação; c) e indenização por danos morais 

no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais). Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. 

Submeto os autos ao MM.º Juiz Supervisor para a apreciação nos termos 

do art. 40 da lei 9.099/95. Andréia Fernandes dos Santos Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________________________________________ 

VISTOS. HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da lei nº 

9099/95. Sem custas, nem honorários, na forma da Lei 9099/95. Após o 

trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, dê-se baixa e 

arquivem-se. P.I.C. Aripuanã,MT, data da assinatura registrada no sistema 

eletrônico. FABIO PETENGILL Juiz de Direito em Designação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010111-97.2013.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:
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CLODOALDO MARTINS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA MEDEIROS OAB - MT0009831S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLOVIS JOSE COELHO JUNIOR (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ SENTENÇA Processo: 

8010111-97.2013.8.11.0088. EXEQUENTE: CLODOALDO MARTINS 

EXECUTADO: CLOVIS JOSE COELHO JUNIOR VISTOS. Deixo de 

apresentar o relatório, com fulcro no artigo 38, in fine da Lei 9.099/95. 

Consoante se verifica na petição de ID. 16351939, a parte autora 

manifestou-se expressamente desistindo da ação. Havendo desistência 

expressa da parte autora e sendo despicienda a anuência do réu, nos 

termos do ENUNCIDADO N. 90/FONAJE, a extinção do processo sem 

julgamento do mérito é medida que se impõe. Portanto, havendo 

desistência expressa da parte autora a extinção do processo sem 

julgamento do mérito é medida que se impõe, razão porque, JULGO 

EXTINTO o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, 

inciso VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários em 

virtude do disposto no art. 55, da Lei nº 9.099/95. Oportunamente, 

certifique-se o transito em julgado desta decisão, realizando a escrivania 

as anotações e baixa de estilo para arquivamento do feito, consoante 

dispõe o Provimento 20/2007/CGJ-MT. Cumpra-se. FABIO PETENGILL Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000062-77.2017.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO MACIEL PIRES (REQUERENTE)

MONICA MALTEZO PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARKO ADRIANO KREFTA OAB - MT0022427A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimar a parte autora para querendo, se manifestar sobre a manifestação 

de Id. 29816373, no prazo de 05 (cinco) dias.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 34811 Nr: 1341-33.2008.811.0088

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON JOSE VERONESE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO TEREZA DE JESUS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA CRISTINA MEDEIROS 

RODRIGUES - OAB:9831/MT, JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - 

OAB:7437/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASTILHO DEMETRIO URBIETA 

- OAB:7.717-B

 VISTOS.

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95.

Conforme se dessume dos autos, a parte devedora quitou integralmente o 

débito exequendo.

Por tais razões, ante ao adimplemento do débito perseguido, a extinção do 

feito é medida impositiva.

Ante o exposto e por tudo que dos autos consta, JULGO E DECLARO 

extinto o processo COM JULGAMENTO DO MÉRITO, o que faço com arrimo 

nos termos do artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários em virtude do disposto no art. 55, da Lei nº 

9.099/95.

Oportunamente, certifique-se o transito em julgado desta decisão, 

realizando a escrivania as anotações e baixa de estilo para arquivamento 

do feito, consoante dispõe o Provimento n. 20/2007/CGJ-MT.

Publique-se.

 Intime-se.

Cumpra-se.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000011-66.2017.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RANMAR SANTYAGO ALVES AMORIM SANTOS OAB - MT21910/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADELCI MARCOS ROSA DO COUTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDREIA CRISTINA MEDEIROS OAB - MT0009831S (ADVOGADO(A))

JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES OAB - MT7437/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DECISÃO Processo: 

1000011-66.2017.8.11.0088. REQUERENTE: CLAUDIO DA SILVA 

REQUERIDO: ADELCI MARCOS ROSA DO COUTO VISTOS. Ante a 

tempestividade certificada (id. 22233529) e o preparo do presente recurso 

inominado nos termos do artigo 42 da Lei n° 9.099/95, reputo presente os 

demais pressupostos de admissibilidade recursal e, por conseguinte, 

recebo a apelação interposta em seu efeito devolutivo, conforme preceitua 

o artigo 43 da referida Lei dos Juizados Especiais. Dê-se vistas dos autos 

à apelada para apresentar contrarrazões, no prazo legal. Após, 

remetam-se os autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Aripuanã/MT, 13 de março de 2020. FABIO PETENGILL Juiz de Direito em 

Designação.

Comarca de Brasnorte

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000058-96.2020.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEIVA NOVELLO ARGENTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

BRASNORTE DESPACHO Processo: 1000058-96.2020.8.11.0100. 

REQUERENTE: BANCO DO BRASIL SA REQUERIDO: NEIVA NOVELLO 

ARGENTA Vistos, etc. Trata-se de carta precatória oriunda da Comarca 

de Tangará da Serra/MT. Considerando que a missiva e os documentos 

acostados nesta constam como “cópia”, intime-se a parte interessada 

para que traga aos autos documentos válidos, a fim de que seja cumprida 

a presente, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de devolução. 

Cumpra-se. Diligências necessárias. Às providencias. Brasnorte/MT, data 

da assinatura registrada no sistema. Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000021-69.2020.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

COXILHA INDUSTRIA DE FERTILIZANTES E CORRETIVOS LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO SCARIOT OAB - RS61570 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS PELISSER (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 
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BRASNORTE DESPACHO Processo: 1000021-69.2020.8.11.0100. 

REQUERENTE: COXILHA INDUSTRIA DE FERTILIZANTES E CORRETIVOS 

LTDA REQUERIDO: DOUGLAS PELISSER Vistos, etc. Intime-se a parte 

interessada para, no prazo de 15 dias, juntar aos autos comprovante de 

recolhimento de custas e taxas judiciárias, sob pena de devolução da 

missiva. Decorrido o prazo aludido, com a vinda do comprovante, 

cumpra-se a missiva conforme o ato deprecado e em caso negativo 

devolva-se. Cumpra-se. Diligências necessárias. As providências. 

Brasnorte/MT, data da assinatura registrada no sistema. Daiane Marilyn 

Vaz Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 66050 Nr: 1712-43.2017.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RHAEL JAIME GONÇALVES, LUCAS RAFAEL 

FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARIA BARBOSA - 

OAB:16697/O, Wellington Pereira dos Santos - OAB:10994/MT

 Vistos, etc.

Nos termos do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, 

dê-se vista do processo ao Ministério Público para se manifestar quanto à 

necessidade da manutenção das prisões cautelares dos acusados, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Após, retorne concluso para deliberação.

Cumpra-se com anotação de urgência.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 68837 Nr: 3577-04.2017.811.0100

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISOLETE CORREIA RODRIGUES, JAIRCE 

ROSANE SPILERE MORETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MARCOS DE PAULA 

ALVES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILENA RODRIGUES DA 

SILVA LANZARINI - OAB:15446, WELLINGTON CARDOSO RIBEIRO - 

OAB:11991

 Vistos, etc.

Conforme petição de ref. 57 HOMOLOGO a desistência da testemunha 

arrolada à ref. 43, bem como DETERMINO o cancelamento da audiência de 

instrução designada para o dia 31/03/2020 às 13h00minh.

INTIMEM-SE as partes.

Ciência ao Ministério Público.

Após, conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 77394 Nr: 1171-39.2019.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA APARECIDA DOS SANTOS DE MEIRA, 

MARCIO VIEIRA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLEN ADRIANA RODRIGUES 

CONTI - OAB:21998/O, LUCAS MOREIRA MILHOMEM - OAB:MT 21.907

 Vistos, etc.

Nos termos do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, 

dê-se vista do processo ao Ministério Público para se manifestar quanto à 

necessidade da manutenção das prisões cautelares dos acusados, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Após, retorne concluso para deliberação.

De mais a mais, cumpra-se integralmente a decisão de ref. 237.

Cumpra-se com anotação de urgência.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 69691 Nr: 549-91.2018.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO FERNANDES DE OLIVEIRA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO EDUARDO PRADO - 

OAB:16940/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO RAFAEL LANZARINI - 

OAB:18821/O, MILENA RODRIGUES DA SILVA LANZARINI - OAB:15446

 Vistos, etc.

Trata-se de ação cobrança proposta por Banco Bradesco S/A em 

desfavor de Fernando Fernandes de Oliveira – EPP, ambos qualificados na 

inicial.

Devidamente citado, o requerido apresentou contestação (ref.17).

A impugnação a contestação encontra-se nos autos à ref. 21.

Intimadas para se manifestarem sobre as provas que desejam produzir, a 

parte requerida pediu pela produção de prova testemunhal.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Considerando que não foi arguida nenhuma questão preliminar e que as 

partes estão devidamente representadas, estando, portanto, presentes os 

pressupostos processuais, declaro o feito saneado.

Defiro a produção de prova testemunhal, e designo audiência de instrução 

e julgamento para o dia 08 de maio de 2020, às 13:00. Expeça-se carta 

precatória para inquirição da testemunha residente em outra comarca.

 Justifico a data em razão da lotada pauta de audiências deste juízo.

Intimem-se as partes, devendo a parte requerente comparecer ao ato 

acompanhada de sua testemunha.

Sirva-se a presente como mandado/carta precatória/ofício, conforme for o 

caso.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73628 Nr: 2619-81.2018.811.0100

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSEMAQ - INSUMOS, SEMENTES E MAQUINAS 

AGRICOLAS LTDA, JUIZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE 

VACARIA/RS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS PELISSER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON SGANZERLA - 

OAB:OAB/RS 14.209, Bruno R S da Silva - OAB:RS 84.653, RAYANA 

BREHM DE ALMEIDA - OAB:RS 102.730, Rubem Filho - OAB:RS 82.246

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte Requerente na pessoa de seus procuradores, para 

que se manifeste no prazo de 05 ( cinco) dias, em relação a certidão 

acostada a ref. 25.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 80626 Nr: 178-59.2020.811.0100

 AÇÃO: Insanidade Mental do Acusado->Incidentes->Questões e 

Processos Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLEN ADRIANA RODRIGUES 

CONTI - OAB:21998/O

 (...) Ante todo o exposto, e em consonância com pleito Ministerial, 

REVOGO a prisão preventiva do acusado ELTTON ALVES DA SILVA, já 

qualificado, mediante a aplicação das seguintes medidas 

cautelares:a)Comparecimento periódico em Juízomensalmente, para 

informar e justificar suas atividades; b) Proibição de manter qualquer tipo 

de contato com Francielly Aparecida, seja por telefonema, e-mail, ou 

qualquer outro meio direto ou indireto;c)Proibição de ausentar-se da 

Comarca em que mora; d)Recolhimento domiciliar no período noturno e nos 

dias de folga.Proceda-se à Escrivania as seguintes diligências finais: a) 

Intime-se o acusado, por meio de carta precatória/mandado, da concessão 
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das medidas cautelares; b) Expeça-se alvará de soltura em favor do 

acusado, salvo se por outro motivo estiver preso, devendo tomar ciência 

das demais medidas cautelares impostas, firmando termo de compromisso; 

c) Consigne-se na missiva, que DEVERÁ O OFICIAL DE JUSTIÇA INDAGAR 

O ACUSADO ACERCA DE SEU ENDEREÇO, CERTIFICANDO-SE NOS 

AUTOS. Cientifique-se o acusado de que o não cumprimento de qualquer 

das condições poderá ensejar a decretação de sua prisão preventiva, nos 

termos dos artigos 282 e 312, ambos do CPP.Ciência ao Ministério 

Público.Sirva-se a presente como ALVARÁ DE SOLTURA/TERMOS DE 

COMPROMISSO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO e/ou MANDADO DE 

INTIMAÇÃO.Oportunamente, expeça-se carta precatória para a 

fiscalização do cumprimento das medidas - comparecimento mensal em 

juízo.Cumpra-se, expedindo o necessário.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23869 Nr: 98-47.2010.811.0100

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA DOS SANTOS PRADO, LICELIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO GONÇALVES DO PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE KUNST TALASKA - 

OAB:7987-MT, FLAVIA MORENO - OAB:243465, Flávia Moreno 

Feitosa - OAB:OAB/SP 243.465, Wellington Cardoso Ribeiro - 

OAB:11.991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA INVENTARIANTE, LÚCELIA DE OLIVEIRA, na pessoa de 

seus procuradores, para que manifestem-se nos autos, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos da decisão a seguir transcrita: "Vistos. Intime-se 

a inventariante Licélia de Oliveira para que se manifeste e requeira o que 

entender de direito a respeito da petição de fl. 107 (documento anexo, fls. 

108/109). Após, retornem-me conclusos para deliberações outras. Às 

providências. "

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63845 Nr: 344-96.2017.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO PEDRO BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA SOUZA DUTRA - 

OAB:15503

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº. 56/2007-CGJ, e 

tendo em vista que o Requerido apresentou contestação no prazo legal, 

impulsiono os autos à expedição de matéria para imprensa, a fim de que 

intime-se a parte autora para que impugne a Contestação no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 53023 Nr: 1437-36.2013.811.0100

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MGSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MYLLENA GUIZARDI TRINDADE 

M. BASTOS - OAB:9445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVONILZA MORAIS DE 

CARVALHO SOARES - OAB:14801, MYLLENA GUIZARDI TRINDADE M. 

BASTOS - OAB:9445

 Defiro parcialmente o pedido fl.118. Intime-se o inventariante para que 

apresente para que junte ao processo a GIA de apuração do imposto 

(ITCMD) ou declaração de isenção, no prazo de 10(dez) dias, sob pena de 

preclusão. Após, certifique-se o ocorrido e intime-se a fazenda pública 

para que requeira o que lhe for de direito, no prazo de 10(dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 53023 Nr: 1437-36.2013.811.0100

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MGSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MYLLENA GUIZARDI TRINDADE 

M. BASTOS - OAB:9445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVONILZA MORAIS DE 

CARVALHO SOARES - OAB:14801, MYLLENA GUIZARDI TRINDADE M. 

BASTOS - OAB:9445

 Despachei no apenso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 53023 Nr: 1437-36.2013.811.0100

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MGSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MYLLENA GUIZARDI TRINDADE 

M. BASTOS - OAB:9445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVONILZA MORAIS DE 

CARVALHO SOARES - OAB:14801, MYLLENA GUIZARDI TRINDADE M. 

BASTOS - OAB:9445

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de inventário dos bens deixados por Baptista Braghin 

proposta por Maria Guiomar Soares Braghin.

Às fls. 151 houve sentença homologando o acordo realizado entre as 

partes e julgando o feito extinto.

À fl. 154, juntou-se petição do inventariante requerendo a expedição da 

certidão/termo de inventariante.

Pois bem.

De proêmio, acolho o pedido de fl. 154, para tanto DETERMINO que 

expeça-se a certidão/termo de inventariante.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Diligências necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 25462 Nr: 248-91.2011.811.0100

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO MENDONÇA FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Mendonça Faria - 

OAB:MT 9.411-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de execução por quantia certa contra a Fazenda Pública 

Estadual, consistente em honorários advocatícios.

Devidamente intimada (fl. 53), a Fazenda Pública se manifestou quanto aos 

cálculos apresentados, alegando que os mesmos não estão de acordo 

com os parâmetros com a legislação vigente. Juntou cálculos às fls. 57/59.

A parte autora concordou com os cálculos apresentados pela Fazenda (fl. 

65).

É o relato.

Pois bem.

 Diante disso, HOMOLOGO para que surta seus jurídicos e legais efeitos, o 

valor apresentado de R$ 11.207,66 (onze mil duzentos e sete reais e 

sessenta e seis centavos), conforme petição de fls. 57/59.

Por conseguinte, JULGO procedente o pedido inicial, com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “a”, do NCPC.

Transitada em julgado a sentença, com base no artigo 3°, §1° do 

Provimento n. 11/2017-CM, de 10 de agosto de 2017, remetam-se os 

documentos necessários ao Departamento da Secretaria Auxiliar da 
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Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para 

elaboração de cálculos e demais providências cabíveis.

 Preclusas as vias recursais, expeça-se o competente RPV/Precatório, 

conforme planilha de cálculo advinda da Secretaria Auxiliar da Presidência 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Após, expeçam-se os respectivos alvarás de levantamento, e em nada 

mais sendo requerido, arquivem-se.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Diligências necessárias.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 19393 Nr: 88-08.2007.811.0100

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ GOMES JARDIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espicalquis Maschio - 

OAB:MT / 9.118-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN JOSÉ METELLO DE 

SIQUEIRA - OAB:3.691/MT

 Por conseguinte, JULGO procedente o cumprimento de sentença, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, extinguindo-se o feito.Preclusas as vias recursais, 

expeça-se o competente RPV/Precatório, conforme planilha de cálculo 

atrelada às fls. 247/250.Após, expeçam-se os respectivos alvarás de 

levantamento, observando os poderes constantes da procuração 

outorgada ao advogado.Intime-se pessoalmente o autor do alvará 

expedido, ou havendo a comprovação do pagamento do respectivo alvará 

e em nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 23023 Nr: 733-62.2009.811.0100

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMUEL ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENA RODRIGUES DA SILVA 

LANZARINI - OAB:15446, SAMUEL ALVES - OAB:12422-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de execução por quantia certa contra a Fazenda Pública 

Estadual, consistente em honorários advocatícios.

Devidamente intimada (fl. 87), a Fazenda Pública, quedou-se inerte e/ou 

concordou com os cálculos apresentados, ocorrendo, portanto, a 

preclusão.

A Exequente peticionou pugnando pela preferência de crédito quando da 

requisição (RPV), bem como da homologação dos cálculos apresentados 

às fls. 80/84 (fl. 96).

É o relato.

Pois bem.

 Primeiramente, defiro o pedido de habilitação de fl. 96. Atualize-se o 

Sistema Apolo.

Diante disso, HOMOLOGO para que surta seus jurídicos e legais efeitos, o 

valor apresentado de R$ 16.496,39 (dezesseis mil quatrocentos e noventa 

e seis reais e trinta e nove centavos), conforme petição de fls. 80/84.

Por conseguinte, JULGO procedente o pedido inicial, com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “a”, do NCPC.

Transitada em julgado a sentença, com base no artigo 3°, §1° do 

Provimento n. 11/2017-CM, de 10 de agosto de 2017, remetam-se os 

documentos necessários ao Departamento da Secretaria Auxiliar da 

Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para 

elaboração de cálculos e demais providências cabíveis.

 Preclusas as vias recursais, expeça-se o competente RPV/Precatório, 

conforme planilha de cálculo advinda da Secretaria Auxiliar da Presidência 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Após, expeçam-se os respectivos alvarás de levantamento, e em nada 

mais sendo requerido, arquivem-se.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Diligências necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 23453 Nr: 1156-22.2009.811.0100

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMUEL ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENA RODRIGUES DA SILVA 

LANZARINI - OAB:15446, SAMUEL ALVES - OAB:12422-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de execução por quantia certa contra a Fazenda Pública 

Estadual, consistente em honorários advocatícios.

Devidamente intimada (fl.80), a Fazenda Pública se manifestou 

impugnando os cálculos feitos pelo exequente, apresentando cálculos 

atualizados (fls.87/91).

A parte Exequente concordou com os cálculos apresentados pela 

Fazenda Pública, requerendo o prosseguimento do feito com a 

homologação dos cálculos.

É o relato.

Pois bem.

 Primeiramente, defiro o pedido de habilitação de fls. 97/98. Atualize-se o 

Sistema Apolo.

Diante disso, HOMOLOGO para que surta seus jurídicos e legais efeitos, o 

valor apresentado de R$ 12.857,13 (doze mil oitocentos e cinquenta e sete 

reais e treze centavos), conforme petição de fl. 87/91.

Por conseguinte, JULGO procedente o pedido inicial, com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “a”, do NCPC.

Transitada em julgado a sentença, com base no artigo 3°, §1° do 

Provimento n. 11/2017-CM, de 10 de agosto de 2017, remetam-se os 

documentos necessários ao Departamento da Secretaria Auxiliar da 

Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para 

elaboração de cálculos e demais providências cabíveis.

 Preclusas as vias recursais, expeça-se o competente RPV/Precatório, 

conforme planilha de cálculo advinda da Secretaria Auxiliar da Presidência 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Após, expeçam-se os respectivos alvarás de levantamento, e em nada 

mais sendo requerido, arquivem-se.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Diligências necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 23580 Nr: 1281-87.2009.811.0100

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMUEL ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL ALVES - 

OAB:12422-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de execução por quantia certa contra a Fazenda Pública 

Estadual, consistente em honorários advocatícios.

Devidamente intimada (fls. 84), a Fazenda Pública se manifestou quanto 

aos cálculos apresentados, alegando que os mesmos não estão de 

acordo com os parâmetros com a legislação vigente. Juntou cálculos.

A parte autora às fls. 91/92 requereu o prosseguimento do feito, 

apresentando cálculos atualizados.

A parte exequente peticionou requerendo a remessa dos autos ao 

contador judicial, bem como informou dados bancários para transferência 

dos respectivos RPV’s (fls. 99/106).

Instada a se manifestar (fl. 109), a parte executada não se opôs aos 

cálculos apresentados às fls. 91/92 (fl. 111).
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Às fls. 112/113, o exequente requereu o prosseguimento do feito, com a 

homologação dos cálculos de fls. 91/92.

É o relato.

Pois bem.

 Primeiramente, defiro o pedido de habilitação de fl.112/113. Atualize-se o 

Sistema Apolo.

Diante disso, HOMOLOGO para que surta seus jurídicos e legais efeitos, o 

valor apresentado de R$ 10.474,34 (dez mil, quatrocentos e setenta e 

quatro reais e trinta e quatro centavos), conforme petição de fls. 91/92.

Por conseguinte, JULGO procedente o pedido inicial, com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “a”, do NCPC.

Transitada em julgado a sentença, com base no artigo 3°, §1° do 

Provimento n. 11/2017-CM, de 10 de agosto de 2017, remetam-se os 

documentos necessários ao Departamento da Secretaria Auxiliar da 

Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para 

elaboração de cálculos e demais providências cabíveis.

 Preclusas as vias recursais, expeça-se o competente RPV/Precatório, 

conforme planilha de cálculo advinda da Secretaria Auxiliar da Presidência 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Após, expeçam-se os respectivos alvarás de levantamento, e em nada 

mais sendo requerido, arquivem-se.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Diligências necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 23879 Nr: 109-76.2010.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:MT 11279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Vilela Zagatto - 

Procuradora Federal - OAB:1553487

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença em ação previdenciária que julgou 

procedente o pedido de aposentadoria rural por idade à parte autora, 

confirmado pelo Acórdão de fls. 113/128.

A parte executada, devidamente citada, nos termos do artigo 535 do 

Código de Processo Civil, deixou decorrer in albis o prazo, conforme 

certidão de fl. 171.

Assim, considerando que a parte executada não se manifestou em 

relação aos cálculos apresentados pela parte exequente (fls. 167/168), 

estamos diante da concordância tácita.

É o breve relato. Fundamento e decido.

 Assim, considerando que as partes concordaram com os cálculos 

apresentados às fls. 167/168, HOMOLOGO-O para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos.

Por conseguinte, JULGO procedente o pedido, com resolução de mérito, 

nos termos do art. 487, inciso III, alínea “a”, do Novo Código de Processo 

Civil.

Preclusas as vias recursais, expeça-se o competente RPV/Precatório, 

conforme planilha de cálculo atrelada às fls. 167/168.

Após, expeçam-se os respectivos alvarás de levantamento, observando 

os poderes constantes da procuração outorgada ao(s) advogado(s).

Intime-se pessoalmente a parte autora do alvará expedido, ou havendo a 

comprovação do pagamento do respectivo alvará e em nada mais sendo 

requerido, arquivem-se os autos.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 25427 Nr: 213-34.2011.811.0100

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANNE MARIA KUNST TALASKA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristianne Maria Kunst talaska 

- OAB:7987-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de execução por quantia certa contra a Fazenda Pública 

Estadual, consistente em honorários advocatícios.

Devidamente intimada (fl. 69), a Fazenda Pública se manifestou quanto aos 

cálculos apresentados, alegando que fora aplicado índice de correção 

monetária distinto do imposto pela legislação. Juntou cálculos à fl. 83-v.

A parte autora concordou com os cálculos apresentados pela Fazenda, 

bem como requereu sua homologação e a expedição de RPV (fl. 87/88).

 É o relato.

Pois bem.

 Diante disso, HOMOLOGO para que surta seus jurídicos e legais efeitos, o 

valor apresentado de R$ 11.053,73 (onze mil e cinquenta e três reais e 

setenta e três centavos), conforme petição de fls. 80/83.

Por conseguinte, JULGO procedente o pedido inicial, com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “a”, do NCPC.

Transitada em julgado a sentença, com base no artigo 3°, §1° do 

Provimento n. 11/2017-CM, de 10 de agosto de 2017, remetam-se os 

documentos necessários ao Departamento da Secretaria Auxiliar da 

Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para 

elaboração de cálculos e demais providências cabíveis.

 Preclusas as vias recursais, expeça-se o competente RPV/Precatório, 

conforme planilha de cálculo advinda da Secretaria Auxiliar da Presidência 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Após, expeçam-se os respectivos alvarás de levantamento, e em nada 

mais sendo requerido, arquivem-se.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Diligências necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 65847 Nr: 1609-36.2017.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FMDDSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO JOSE LIPSCH - 

OAB:MT 23.383/O

 CAMPANHA NACIONAL JUSTIÇA PELA PAZ EM CASA, PERÍODO DE 09 A 

13 DE MARÇOObjetivo: Ampliar o diálogo e a consciência pública no 

permanente compromisso da Justiça com a realização da paz, em todos 

os lares e em todas as relações humanas.(...)Designo a data de 05 de 

agosto de 2020, às 15h00min para a audiência de Instrução e Julgamento, 

oportunidade em que as testemunhas arroladas tempestivamente pelas 

partes serão ouvidas, sendo que o denunciado será interrogado ao 

término da instrução, depois de inquiridas todas as testemunhas, nos 

termos do artigo 400 do mesmo Diploma Legal, para que lhe seja 

possibilitado o efetivo exercício de autodefesa.Consigno que caso a 

testemunha ou o réu resida na Comarca de Colniza/MT, deverá a 

secretaria observar o ofício nº 113/2020, agendando junto ao gabinete e, 

ao mesmo tempo, com a secretaria da vara de Colniza/MT data e hora para 

que a(o) referida(o) inquirição/interrogatório seja realizada(o) por 

videoconferência, devendo intimar o Ministério Público e a Defesa para o 

ato.De mais a mais, determino a expedição de carta precatória para 

inquirição das testemunhas residentes nas demais Comarcas, caso 

necessário.Dê-se ciência ao Ministério Público. Requisitem-se se 

necessário.Intimem-se. Demais diligências necessárias.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 64186 Nr: 600-39.2017.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS MOREIRA MILHOMEM 

- OAB:MT 21.907

 CAMPANHA NACIONAL JUSTIÇA PELA PAZ EM CASA, PERÍODO DE 09 A 
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13 DE MARÇOObjetivo: Ampliar o diálogo e a consciência pública no 

permanente compromisso da Justiça com a realização da paz, em todos 

os lares e em todas as relações humanas.(...) Designo a data de 29 de 

julho de 2020, às 15h00min para a audiência de Instrução e Julgamento, 

oportunidade em que as testemunhas arroladas tempestivamente pelas 

partes serão ouvidas, sendo que o denunciado será interrogado ao 

término da instrução, depois de inquiridas todas as testemunhas, nos 

termos do artigo 400 do mesmo Diploma Legal, para que lhe seja 

possibilitado o efetivo exercício de autodefesa.Consigno que caso a 

testemunha ou o réu resida na Comarca de Colniza/MT, deverá a 

secretaria observar o ofício nº 113/2020, agendando junto ao gabinete e, 

ao mesmo tempo, com a secretaria da vara de Colniza/MT data e hora para 

que a(o) referida(o) inquirição/interrogatório seja realizada(o) por 

videoconferência, devendo intimar o Ministério Público e a Defesa para o 

ato.De mais a mais, determino a expedição de carta precatória para 

inquirição das testemunhas residentes nas demais Comarcas, caso 

necessário.Dê-se ciência ao Ministério Público. Requisitem-se se 

necessário.Intimem-se. Demais diligências necessárias.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 21770 Nr: 1027-51.2008.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONETE MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espicalquis Maschio - 

OAB:MT / 9.118-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIENE CÉLIA FERREIRA - 

PROCURADOR FEDERAL - INSS/MT - OAB:1561523 -

 Vistos, etc.

Recebo a habilitação dos herdeiros apresentada às fls. 119/122. Ao 

cartório distribuidor para que promova a adequação da autuação para 

correção do polo ativo.

 Renove-se a intimação do INSS sobre o cálculo apresentado, bem como 

sobre a habilitação de herdeiros, tudo em 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 17969 Nr: 100-56.2006.811.0100

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BASF S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CELESTE MAURO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO REZENDE FERNANDES - 

OAB:MT / 3.610

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Mariano Bridi - OAB:MT 

13.604-A

 Vistos, etc. Cuidam-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por 

Roberto Celeste Mauro e BASF S/A em face da sentença de fl. 312. Ante 

o exposto, com fundamento nos artigos 494, inc. II e art. 1.022, inc. I do 

Novo Código de Processo Civil, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios 

para REJEITAR aqueles opostos pela embargante BASF S/A e ACOLHER 

aqueles opostos por ROBERTO CELESTE MAURO. Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000088-34.2020.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EULALIO GOMES GOUVEIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

BRASNORTE DECISÃO Processo: 1000088-34.2020.8.11.0100. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: 

EULALIO GOMES GOUVEIA Vistos, etc. Trata-se de ação de busca e 

apreensão ajuizada por Banco Bradesco Financiamentos S/A em face de 

Eulalio Gomes Gouveia. Como é sabido, o art. 2º, §2º, do Decreto-Lei 

911/67, com a nova redação conferida pela Lei n. 13.043/2014, determina 

que, para que seja deferida a busca e apreensão do veículo, o devedor 

deve ser constituído em mora. Tem-se, portanto, que um dos 

pressupostos de constituição do processo é a prova da notificação válida. 

No caso em tela, verifico que a notificação extrajudicial digitalizada nos 

autos, embora encaminhada para o endereço constante do contrato, não 

teve o recebimento comprovado, uma vez que consta que o destinatário 

não retirou objeto na unidade dos correios e endereço incorreto. Ademais, 

embora conste dos autos instrumento de protesto, não foi comprovada 

qualquer intimação da parte requerida. Nesse sentido: TJCE-0045094) 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINARES DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 93, 

IX, CF/88 E AUSÊNCIA DE CÓPIA DA PROCURAÇÃO AUTENTICADA. 

DECISUM DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. DESNECESSIDADE DE 

AUTENTICAÇÃO DAS CÓPIAS DOS DOCUMENTOS. PRELIMINARES 

REJEITADAS. MÉRITO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE NO 

DOMICÍLIO DO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA DE PROVA EFETIVA DA 

CONSTITUIÇÃO DO AGRAVANTE EM MORA. NÃO ATENDIMENTO DO 

REQUISITO PREVISTO NO § 2º DO ART. 2º DO DECRETO LEI Nº 911/69. 

RECURSO PROVIDO. I. Preliminarmente, o agravante aduz que a decisão 

vergastada malferiu o disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição 

Federal, porquanto não teriam sido "[...] esclarecidas às razões pelas 

quais o MM. Juiz determinou a liminar de busca e apreensão do bem do 

agravante..." Todavia, diferentemente do que fora alegado, a decisão 

guerreada se fundou nas provas existentes nos autos da ação originaria 

e no disposto no art. 3º do Decreto Lei 911/69. Preliminar Rejeitada. II. 

Assevera, ainda, a parte recorrente que "[...] a PROCURAÇÃO e 

SUBSTABELECIMENTO acostado aos autos pelos supostos patronos da 

instituição financeira demandante não tem a certeza da sua validade e 

nem a precisa originalidade, tendo em vista que consiste em mera cópia 

sem a devida autenticação". No entanto, acerca do tema, a jurisprudência 

pátria vem entendendo que não se faz necessária à autenticação dos 

aludidos documentos, porquanto o artigo 38 do Código de Processo Civil 

não faz exigências quanto à necessidade de a procuração ser original ou 

cópia autenticada. Preliminar rejeitada. III. Mérito. Na hipótese dos autos, o 

magistrado a quo deferiu o pleito liminar de busca e apreensão, pois "No 

caso em exame, a mora do(a) requerido(a) se encontra provada pelo 

atraso no pagamento das prestações vencidas, não obstante tenha o(a) 

acionado(a) sido notificado(a) extrajudicialmente para efetuar sua 

quitação, tal como se pode observar da documentação trazida aos autos". 

(art. 3º, Decreto Lei 911/69). IV. Como é cediço, a mora do devedor, 

segundo a norma plasmada no § 2º, do art. 2º, do Decreto Lei nº 911/69, 

deve ser comprovada "[...] por carta registrada com aviso de recebimento, 

não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do 

próprio destinatário". Para tanto, foi apresentado pela agravada, nos autos 

da ação originária, notificação extrajudicial oriunda de Cartório de Títulos e 

Documentos e Aviso de Recebimento dos Correios. V. Sucede que, da 

análise dos aludidos documentos, percebe-se do Aviso de Recebimento 

que a notificação extrajudicial deixou de ser entregue ao destinatário, 

tendo como motivo: "desconhecido". VI. Logo, não ocorrendo a entrega da 

notificação extrajudicial no endereço do devedor, conclui-se, por via de 

consequência, que não restou atendido o requisito estampado no art. 2º, § 

2º, Decreto Lei nº 911/69, razão pela qual não poderia o magistrado 

singular ter deferido o pleito liminar de busca e apreensão com fulcro no 

art. 3º, caput, do mesmo diploma legal. VII. RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO, COM O FIM DE CASSAR A LIMINAR CONCEDIDA PELO 

JUDICANTE PRIMEVO.  (Ag ravo  d e  I n s t r u m e n t o  n º 

0628171-85.2014.8.06.0000, 2ª Câmara Cível do TJCE, Rel. Francisco 

Sales Neto. unânime, DJe 30.04.2015). A busca e apreensão de bem 

alienado fiduciariamente tem previsão no art. 3º, além do art. 2º, § 2º do 

Decreto-Lei nº 911/69, bem como na Súmula 72 do Superior Tribunal de 

Justiça. A comprovação da mora revela-se imprescindível, a qual poderá 

ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, entregue 

no endereço do devedor, revelando-se dispensável a notificação pessoal, 

basta que a correspondência seja enviada e recebida no endereço 

constante no contrato. No caso, não foi comprovada o recebimento da 

notificação extrajudicial ao devedor, assim, não houve comprovação da 
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mora. É esse o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso: TJMT-0118853) APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO - DECRETO-LEI Nº 911/69 - NOTIFICAÇÃO PESSOAL NÃO 

REALIZADA - DEVEDOR AUSENTE DE SUA RESIDÊNCIA NO MOMENTO DA 

TENTATIVA DE ENTREGA DE TELEGRAMA - PROTESTO DO TÍTULO - 

INTIMAÇÃO POR EDITAL - INVALIDADE - INEXISTÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE QUE FORAM ESGOTADOS OS MEIOS PARA 

NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR - RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. 1 - O protesto realizado por edital não deve ser 

considerado válido, uma vez que a localização da devedora era 

conhecida, somente não se tendo realizado sua notificação pessoal por 

ela se encontrar ausente quando da tentativa. 2 - Inexistindo nos autos 

comprovação de que o credor esgotou todos os meios para notificar a 

devedora no endereço fornecido no momento da contratação, não se 

presta a constituir em mora o protesto e posterior intimação realizada por 

edital. 3 - Não comprovada a mora, pressuposto processual de 

constituição e desenvolvimento regular da ação de busca e apreensão, 

deve ser extinto o processo, sem resolução de mérito. (Apelação nº 

0017420-68.2015.8.11.0015, 2ª Câmara de Direito Privado do TJMT, Rel. 

Sebastião de Moraes Filho. j. 14.06.2017, DJe 23.06.2017). TJMT-0104852) 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA - MORA NÃO CONFIGURADA - DETERMINAÇÃO DE EMENDA 

DA INICIAL - COMANDO JUDICIAL NÃO ATENDIDO - EXTINÇÃO DO FEITO - 

ART. 485, IV, DO CPC - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A 

comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente (Súmula nº 72/STJ). Ausente o pressuposto, o 

magistrado deve determinar a emenda da inicial e, em caso de 

descumprimento, a extinção do feito é medida que se impõe. (Apelação nº 

0008909-86.2016.8.11.0002, 5ª Câmara Cível do TJMT, Rel. Dirceu dos 

Santos. j. 12.04.2017, DJe 24.04.2017). Portanto, como a petição inicial 

não se encontra instruída de forma suficiente a comprovar a efetiva 

constituição em mora da parte requerida, sendo este requisito 

indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão (art. 2º, 

§ 2º, do Decreto-Lei 911/69 e Súmula 72 do STJ), determino que o autor 

emende a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do 

feito. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Brasnorte/MT, data da 

assinatura registrada no sistema. Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000056-29.2020.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - MT16691-A (ADVOGADO(A))

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE BALENA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

BRASNORTE DECISÃO Processo: 1000056-29.2020.8.11.0100. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA EXECUTADO: ALEXANDRE BALENA 

Vistos, etc. Trata-se de ação de execução de título extrajudicial proposto 

por Banco do Brasil S.A em desfavor de Alexandre Balena. Recebo a 

petição inicial, porque presentes os requisitos do artigo 319, NCPC. 1. 

Cite-se o executado para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento 

da dívida, nos termos do art. 829 do Código de Processo Civil. Expeça-se 

mandado de citação ou carta precatória, conforme for o caso. 1.1 Conste 

no mandado que o executado poderá opor embargos à execução no 

prazo de quinze dias, contado da juntada aos autos do mandado de 

citação, independentemente de penhora, depósito ou caução, conforme 

artigos 914 e 915 do Código de Processo Civil. 1.2 Conste ainda que, no 

prazo de embargos, reconhecendo o crédito do exequente e 

comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, 

acrescido de custas e de honorários de advogado, o executado poderá 

requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas 

mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao 

mês (art. 916). 1.3 O Oficial de Justiça deverá indagar a parte executada 

se existe proposta de acordo (art. 154, inciso VI, NCPC). 1.4 Do mandado 

de citação constará, também, a ordem de penhora e a avaliação a serem 

cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no 

prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado, 

ressaltando-se que “A penhora recairá sobre os bens indicados pelo 

exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo 

juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será menos 

onerosa e não trará prejuízo ao exequente” (art. 829, par. 2º). 1.5 Arbitro 

os honorários advocatícios em 05% (cinco por cento) sobre o valor do 

débito, atualizado pelo INPC, para o caso de pronto pagamento, e em 10% 

(dez por cento) sobre o mesmo valor para o caso de prosseguimento da 

ação, o que faço com esteio no art. 827, par. 1º, do Código de Processo 

Civil. 2. Não sendo efetuado o pagamento voluntariamente e tendo sido 

certificado pelo oficial de Justiça a inexistência ou insuficiência de bens 

penhoráveis, proceda-se à penhora “online” (art. 854 do CPC), se 

requerida, realizando-se as diligências necessárias para a sua efetivação, 

com a elaboração de minuta de bloqueio e protocolo. 2.1. Resultando 

positiva a pesquisa de numerário por meio do sistema Bacenjud, intime-se 

a parte exequente para que se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias. 2.2. 

Na sequência, caso positivo o bloqueio (de valor que não se afigure 

ínfimo), intime-se o devedor para, querendo, comprovar no prazo de cinco 

dias que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que 

remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros (art. 854, par. 

3º, II, do CPC), ciente a parte credora de que os valores permanecerão em 

conta judicial à disposição do Juízo até que tenha decorrido o referido 

prazo. 2.3. Rejeitada ou não apresentada a manifestação do(s) 

executado(s), a indisponibilidade será convertida automaticamente em 

penhora, devendo-se emitir ordem eletrônica de transferência de valores 

para conta judicial remunerada, em estabelecimento oficial de crédito, 

independentemente de termo de penhora, conforme dispõe o art. 854, par. 

5º, do CPC. Em tal oportunidade, intime-se a parte executada. 2.4. 

Decorrido o prazo sem insurgência da(s) parte(s) executada(s), 

expeça-se alvará para levantamento dos valores penhorados pela(s) 

parte(s) exequente(s), intimando-a(s) para retirá-lo no prazo de 05 (cinco) 

dias, dentro do qual deverá(ão) também se manifestar(em) sobre o 

prosseguimento da execução. 3. Observe-se que, “Independentemente de 

autorização judicial, as citações, intimações e penhoras poderão 

realizar-se no período de férias forenses, onde as houver, e nos feriados 

ou dias úteis fora do horário estabelecido neste artigo, observado o 

disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal” (art. 212, par. 2º, do 

CPC). 4. A penhora deverá incidir em tantos bens quantos bastem para o 

pagamento do principal atualizado, juros, custas e honorários 

advocatícios, nos termos do art. 831 do CPC. 4.1. Penhorados os bens, 

observe-se o disposto no art. 840 do CPC e seus parágrafos quanto ao 

depósito dos bens. 4.2. Na hipótese de a parte exequente ter indicado à 

penhora bem imóvel, deverá ser intimado para, sob pena de ficar 

automaticamente prejudicada a sua pretensão, juntar aos autos no prazo 

de 05 (cinco) dias cópia da respectiva matrícula. 4.2.1. Apresentada 

tempestivamente a matrícula, deverá o próprio cartório lavrar o termo de 

penhora, intimando-se: a) a parte exequente para comprovar a sua 

averbação junto ao ofício imobiliário no prazo de 10 (dez) dias (art. 844 do 

CPC); b) a(s) parte(s) executada(s) e cônjuge (art. 842 do CPC). 4.2.2. 

Sem prejuízo do cumprimento do determinado no subitem anterior, deverão 

ser os autos encaminhados ao Sr. Avaliador Judicial para que avalie o 

imóvel penhorado, intimando-se após a parte para que se manifeste sobre 

a avaliação no prazo de 05 (cinco) dias (caso o avaliador manifeste 

impossibilidade de avaliar o bem por estar localizado fora da área de 

competência territorial da comarca, deverá ser deprecada a realização da 

avaliação e demais atos executórios). 5. Não encontrados bens passíveis 

de penhora, o oficial de justiça descreverá na certidão os bens que 

guarnecem a residência ou o estabelecimento do executado, quando este 

for pessoa jurídica (art. 836, par. 1º, do CPC), intimando a(s) parte(s) 

executada(s) para indicar(em) bens passíveis de penhora (art. 774, V, do 

CPC), com a advertência de que é atentatório à dignidade da justiça o ato 

do executado que, intimado, não indica ao juiz, em 05 dias, quais são e 

onde se encontram os seus bens sujeitos à penhora e seus respectivos 

valores. 5.1. Após, intime-se a parte exequente para se manifestar no 

prazo de 05 (cinco) dias, indicando bens penhoráveis, sob pena de 

extinção. 6. Efetivada a penhora, a(s) parte(s) executada(s) deverá(ão) 

ser, de imediato, intimada(s). 7. Não apresentada qualquer impugnação ou 

rejeitada, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, e sob pena de extinção do processo, diga se tem interesse, 

observada a ordem de preferência estabelecida pela lei: a) primeiramente, 

na adjudicação do bem penhorado, pelo valor da avaliação (art. 876 do 

CPC); b) em segundo lugar, na alienação por iniciativa particular (art. 879, 
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I, do CPC), hipótese em que deverá expor as condições em que pretende 

que seja realizada a alienação (art. 880 do CPC); c) em terceiro lugar, de 

forma fundamentada e justificando as razões pelas quais não pretende a 

alienação por iniciativa particular, na alienação judicial (art. 881 do CPC), 

hipótese em que poderá indicar o leiloeiro público (art. 883 do CPC); d) 

como última alternativa e de forma fundamentada, no usufruto de bem 

móvel ou imóvel, hipótese em que deverá detalhar minuciosamente como 

pretende que se dê o usufruto. 8.1. Requerida a adjudicação, intime(m)-se 

a(s) parte(s) executada(s) para que se manifeste(m) sobre o pedido de 

adjudicação no prazo de 05 (cinco) dias, cientificando-a inclusive quanto à 

possibilidade de remição da execução caso se trate de imóvel hipotecado 

(art. 877, par. 3º, do CPC). 8.1.1. Decorrido o prazo sem manifestação, e 

em sendo o valor da avaliação inferior ao valor do débito, lavre-se o auto 

de adjudicação, expedindo-se a respectiva carta (bem imóvel) ou ordem 

de entrega (bem móvel) à parte adjudicante (art. 877 do CPC), a qual deve 

ser intimada para que no prazo de 05 (cinco) dias se manifeste sobre o 

prosseguimento da execução pelo saldo remanescente, indicando bens 

penhoráveis, sob pena de extinção. 8.1.2. Decorrido o prazo sem 

manifestação, e em sendo o valor da avaliação superior ao valor do 

débito, intime-se a parte exequente para que deposite a diferença entre o 

valor da avaliação e o valor da execução em cinco dias. 8.1.3. Realizado o 

depósito, lavre-se o auto de adjudicação, expedindo-se a respectiva carta 

(bem imóvel) ou ordem de entrega (bem móvel) à parte adjudicante. 

Comprovado o registro da carta ou cumprido o mandado de entrega, 

expeça-se alvará para o levantamento da diferença pela(s) parte(s) 

executada(s). 8.2. Requerida a alienação por iniciativa particular, em hasta 

pública ou o usufruto, voltem os autos conclusos para as respectivas 

deliberações. No mais, deixo de designar audiência preliminar de 

conciliação, nos termos do artigo 334 do CPC, em virtude da ausência de 

instalação de CEJUSC na Comarca. Frisa-se que a participação do juiz em 

referida audiência é desaconselhável, por violar o princípio da 

confidencialidade. A confidencialidade “implica o sigilo de toda informação 

obtida pelo conciliador ou mediador ou ainda pelas partes, no curso da 

autocomposição, com exceção de prévia autorização das partes.”[1] Ora, 

não há como garantir respeito a esse princípio se tanto esta magistrada, 

como sua assessoria, estarão em contato direto com o julgamento de 

mérito da causa. A própria Lei é clara ao dizer que “a confidencialidade 

estende-se a todas as informações produzidas no curso do procedimento, 

cujo teor não poderá ser utilizado para fim diverso daquele previsto por 

expressa deliberação das partes”. Ainda em relação à assessoria, ou à 

possibilidade de se designar servidor exclusivamente para a função, 

tem-se que a Lei exige capacitação mínima por meio de curso realizado 

por entidade credenciada (art. 167, § 1º, CPC). Como não há servidor ou 

membro de assessoria capacitado, esta via resta inviabilizada. O artigo 

139, VI, CPC permite ao juiz flexibilizar o procedimento, adequando-o à 

causa e tornando o processo mais efetivo. Ademais, será assegurada a 

possibilidade de realização de audiência de composição caso se mostre 

viável sua realização após defesa e réplica. Assim, constata-se que não 

há qualquer prejuízo na flexibilização aqui operada. Portanto, não há que 

se falar em nulidade (art. 282, § 1º, CPC), já que a medida de flexibilização 

é temporária e somente será mantida enquanto ausente estrutura apta à 

realização do procedimento completo trazido com a nova Lei. Intimem-se. 

Demais diligências necessárias. Brasnorte/MT, data da assinatura 

registrada no sistema. Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

BRASNORTE DECISÃO Processo: 1000055-44.2020.8.11.0100. 

EXEQUENTE: VITOR SOUZA PRUDENTE EXECUTADO: PMC - PROJECT 

MANAGEMENT COMPANY EIRELI Vistos, etc. Trata-se de Ação de 

Execução de Título Extrajudicial ajuizada por Vitor Souza Prudente, em 

desfavor de PMC – Project Managenet Company Eireli - ME, todos 

qualificados nos autos. O autor requereu os auxílios da justiça gratuita. 

Embora o artigo 99, §3º, do Código de Processo Civil estabeleça que se 

presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente 

por pessoa natural, tal regra não impede a análise da real situação da 

parte postulante. Verifica-se que o comprovante de pagamento 

(transferência TED) juntado ao id. 29038247, diz respeito à conta bancária 

da parte autora junto à instituição financeira Banco Itaú. Por sua vez, o 

extrato bancário juntado ao id. 29038250, a fim de comprovar a 

hipossuficiência da parte autora, diz respeito ao Banco Bradesco. Diante 

disso, entendo que os documentos acostados nos autos não são hábeis a 

demonstrar a necessidade alegada. Nesse contexto, ainda que presunção 

de veracidade seja iuris tantum, não cabe ao juiz indeferir diretamente o 

pedido, sem que conceda à parte autora a chance de demostrar que 

preenche todos os pressupostos necessários para a concessão da 

gratuidade da justiça, considerando o binômio possibilidade-necessidade. 

Neste sentido vejamos: “Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE 

JUDICIÁRIA. PESSOA FÍSICA. O benefício da assistência judiciária gratuita 

não é incondicionado, devendo ser concedido àqueles que comprovarem 

a insuficiência de recursos, consoante o disposto no artigo 5º, inciso 

LXXIV, da Constituição Federal. A questão, aliás, encontra-se positivada 

no artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, assim redigido: A pessoa 

natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos 

para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários 

advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei . No caso 

em apreço, a parte demandante não se desincumbiu de demonstrar a 

necessidade da gratuidade judiciária, não comprovando, embora sustente 

o inverso, a hipossuficiência financeira afiançada. Do contrário. A 

agravante demostrou ostentar condições absolutamente incompatíveis 

com o benefício pretendido. Portanto, na esteira dos argumentos da parte, 

que advoga bastar, para o deferimento da AJG, a demonstração de 

insuficiência de recursos para o pagamento das custas, nota-se que a 

situação da autora não se enquadra nos requisitos por ela mesma 

apontados, devendo ser mantida a decisão do juízo a quo, que indeferiu a 

assistência judiciária gratuita à agravante. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

DESPROVIDO.” (Agravo de Instrumento Nº 70079386603, Décima Segunda 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto 

Vieira Rebout, Julgado em 14/03/2019) (Grifei) Ao Juiz é dado perquirir 

sobre as condições econômico-financeiras, se a parte não está 

representada pela Defensoria Pública, situação em que aplicável o 

dispositivo constitucional (gratuidade judiciária a quem comprovadamente 

demonstrar). “CF/88 - Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção 

de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: LXXIV - o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos;” Assim, imprescindível que a 

parte autora traga aos autos mais documentos comprobatórios da sua 

condição financeira, tais como extrato de movimentação bancária, cópia 

da carteira de trabalho, imposto de renda e etc. Destarte, intime-se a parte 

autora para comprovar, de forma clara, sua hipossuficiência, no prazo de 

15 (quinze) dias ou juntar aos autos comprovante do recolhimento das 

custas e taxas judiciais, sob pena de cancelamento da distribuição e 

extinção do feito, nos termos do artigo 290 do Novo Código de Processo 

Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Brasnorte/MT, 

data da assinatura registrada no sistema. Daiane Marilyn Vaz Juíza de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

BRASNORTE DECISÃO Processo: 1000072-80.2020.8.11.0100. 

AUTOR(A): RAIMUNDO NONATO VENANCIO REU: BANCO VOTORANTIM 

S.A. Vistos, etc. Trata-se de ação de rescisão de contrato c/c anulação 

de cláusula contratual c/c repetição de indébito de parcelas pagas c/c 
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indenização por danos morais c/c danos materiais, proposta por 

RAIMUNDO NONATO VENANCIO, por meio da qual a parte autora alega 

que a instituição financeira realizou empréstimo em seu nome, sem seu 

consentimento, efetuando descontos em seu benefício previdenciário. 

Alega que desconhece a origem do empréstimo consignado em nome do 

banco requerido de contrato nº 236082184. Requereu a condenação do 

Banco réu ao pagamento de indenização por danos morais; a restituição 

em dobro da quantia descontada, bem como a inversão do ônus da prova. 

Vieram, então, os autos conclusos para decisão. É o breve relatório. 

Fundamento e decido. Recebo a inicial em todos os seus termos, eis que 

presentes os requisitos do art. 319 e art. 320, ambos do CPC. Defiro a 

concessão dos benefícios da justiça gratuita ao requerente, ressalvando 

a possibilidade de revogação a qualquer tempo, nos termos do art. 98, do 

Novo Código de Processo Civil. Inverto o ônus da prova, com fulcro no art. 

1º c/c art. 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor, no sentido 

de compelir a parte requerida a juntar aos autos os contratos celebrados 

pelo autor. Deixo de designar audiência preliminar de conciliação, nos 

termos do artigo 334 do CPC, em virtude da ausência de instalação de 

CEJUSC na Comarca. Frisa-se que a participação do juiz em referida 

audiência é desaconselhável, por violar o princípio da confidencialidade. A 

confidencialidade “implica o sigilo de toda informação obtida pelo 

conciliador ou mediador ou ainda pelas partes, no curso da 

autocomposição, com exceção de prévia autorização das partes.”[1] Ora, 

não há como garantir respeito a esse princípio se tanto esta magistrada, 

como sua assessoria, estarão em contato direto com o julgamento de 

mérito da causa. A própria Lei é clara ao dizer que “a confidencialidade 

estende-se a todas as informações produzidas no curso do procedimento, 

cujo teor não poderá ser utilizado para fim diverso daquele previsto por 

expressa deliberação das partes” Ainda em relação à assessoria, ou à 

possibilidade de se designar servidor exclusivamente para a função, 

tem-se que a Lei exige capacitação mínima por meio de curso realizado 

por entidade credenciada (art. 167, § 1º, CPC). Como não há servidor ou 

membro de assessoria capacitado, esta via resta inviabilizada. O artigo 

139, VI, CPC permite ao juiz flexibilizar o procedimento, adequando-o à 

causa e tornando o processo mais efetivo. Portanto, não há que se falar 

em nulidade (art. 282, § 1º, CPC), já que a medida de flexibilização é 

temporária e somente será mantida enquanto ausente estrutura apta à 

realização do procedimento completo trazido com a nova Lei. Cite-se a 

parte requerida, para apresentar contestação no prazo e termos descritos 

no art. 335, inciso II, do CPC. Consigne-se ainda que deverá a parte 

requerida se manifestar sobre os fatos aduzidos na inicial, eis que os não 

impugnados serão presumidos como verdadeiros, de acordo com o 

disposto no art. 341 e 344, todos do CPC. Com a devida contestação, 

intime-se o requerente para, querendo, apresentar impugnação. Após, 

com ou sem manifestação, devolvam-me conclusos os autos para análise 

de eventual julgamento antecipado ou designação de audiência de 

instrução e julgamento. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Brasnorte/MT, data da assinatura registrada no sistema. 

Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000921-86.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

OTMAR ARENHARDT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS ANTUNES EIRELI - ME (REU)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

BRASNORTE SENTENÇA Processo: 1000921-86.2019.8.11.0100. 

AUTOR(A): OTMAR ARENHARDT REU: LUIZ CARLOS ANTUNES EIRELI - 

ME Vistos, etc. Trata-se de ação de cobrança proposta por Otmar 

Arenhardt em face de Luiz Carlos Antunes Eirei EPP e Luiz Carlos 

Antunes. Foi recebida a petição inicial (ref. 25989907). A parte autora 

peticionou, desistindo da ação ao id. 29066825. É, em síntese, o relatório. 

Vieram os autos conclusos para sentença. FUNDAMENTAÇÃO Estabelece 

o art. 485, inc. VIII do CPC que o processo será extinto sem julgamento de 

mérito quando, quando o juiz homologar a desistência da ação. No caso, 

não há impedimento para homologação da desistência. DISPOSITIVO Ante 

o exposto, com fulcro no art. 485, inc. VIII do CPC JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. Custas remanescentes pela 

parte autora. Sem honorários, tendo em vista que não houve citação. 

Após, certifique-se o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Às providências. 

Brasnorte/MT, data da assinatura registrada no sistema. Daiane Marilyn 

Vaz Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001014-49.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SHEILA FELIX DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

BRASNORTE SENTENÇA Processo: 1001014-49.2019.8.11.0100. 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: SHEILA FELIX DA SILVA Vistos, etc. Trata-se 

de Ação de Busca e Apreensão ajuizada pela BV Financeira S/A Crédito, 

Financiamento e Investimento em face de Sheila Felix da Silva, todos 

qualificados na inicial. Recebida a inicial, foi concedida a liminar pleiteada 

(id. 27835252). A parte autora juntou petição nos autos, informando que 

foi entabulado entre as partes acordo extrajudicial, desta forma requer 

que seja realizada a baixa e a extinção dos autos, tendo em vista a perda 

do objeto. Requereu, ainda, o imediato desbloqueio junto ao sistema 

Renajud do bem objeto da presente ação (id. 28679751). É o relatório. 

Fundamento e Decido. É cediço que uma das causas de extinção do 

processo sem resolução de mérito é verificar a ausência de legitimidade 

ou interesse processual (art. 485, inciso VI, CPC). Diante disso, se o autor 

não tem mais interesse no prosseguimento da ação, ante a perda do 

objeto desta, não há razão para a continuidade do trâmite processual. De 

mais a mais, o pedido formulado pela autora resta prejudicado, eis que 

ocorreu o pagamento da dívida. Neste cenário, imperiosa se faz a extinção 

do feito por ausência de interesse processual. Assim sendo, JULGO 

EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro 

no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Revogo a liminar 

concedida ao id. 27835252. Deixo de determinar o desbloqueio do veículo, 

uma vez que não houve qualquer ordem de bloqueio expedido por este 

Juízo. Custas remanescente pela parte autora. Sem honorários, eis que a 

parte requerida não foi citada. PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE. 

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasnorte/MT, data da 

assinatura registrada no sistema. Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito

Comarca de Campinápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34217 Nr: 192-86.2015.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO NONATO DE MIRANDA SANTOS, ADEMAR 

SOUSA E SILVA, VALDIR BACHIEGA MACHADO, OTAVIANO LIMA 

MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO BRITTO DI MIGUELI, ESPOLIO DE EDSON 

NOLASCO GUIMARÃES, JOSÉ ANGELO DA SILVA, MARIA NAZARÉ 

OLIVEIRA, ADEMIL ANGELO DA SILVA ALMEIDA, ADEVAIR APARECIDA 

DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WMARLEY LOPES FRANCO - 

OAB:/MT 3.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIDAQUE LUIS NETO - 

OAB:3252/MT, EDSON AZOLINI - OAB:3094
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 Nos termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o art. 21, 

I, art. 482, VI e art. 701, XVIII, todos da CNGC, impulsiono estes autos para 

que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da parte requerida 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar sobre petição de fls. 

257/257v.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36407 Nr: 349-25.2016.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEOVANA GABRIELLY MOREIRA NASCIMENTO, 

ALERRANDRO GABRIEL MOREIRA NASCIMENTO, MARCIA DA COSTA 

MOREIRA, ANTONIO MARQUES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON FERREIRA DAS NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KENIA CRISTINA BORGES - 

OAB: 16122-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o art. 21, 

I, art. 482, VI e art. 701, XVIII, todos da CNGC, impulsiono estes autos para 

que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação das partes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem sobre devolução de Carta 

Precatória em fls. 343/347.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22960 Nr: 520-60.2008.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO AILTON BARBOSA, MARTA BARBOSA 

DOS SANTOS, EDSON INACIO TOMÉ, WILSON GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO MAYOLINO 

MONTECCHI - OAB:12124, KEZIA ALVES DE PAULA BRAGA - 

OAB:10075-MT, LEANDRO GOMES DALLAZEN - OAB:MT/23411-0

 C E R T I D Ã O

CERTIFICO para os devidos fins, que ao proceder com o determinado na 

Portaria nº 08/2020-DF, que segue anexa, verifiquei que no meio das 

caixas de arquivo desta Secretaria, existem 09 caixas com documentos 

apreendidos na Prefeitura Municipal de Campinápolis, conforme decisão 

exarada no presente encarte às fls. 305/309, sendo que após minuciosa 

análise deste encarte processual notei que no ofício de fl. 430, os 

documentos apreendidos foram remetidos a este Juízo, no dia 26 de maio 

de 2011, após apresentação do relatório de auditoria fiscal realizado pela 

Delegacia Especializada em Crimes Fazendários e Contra a Administração 

Pública (fls. 438/447).

CERTIFICO ainda, que esta Secretaria por conta da Portaria informada 

acima, bem como diante do diminuto espaço disponível para acondicionar 

os processos remetidos ao arquivo, e diante das caixas que hoje estão 

acondicionadas sobre os escaninhos, que atualmente são mais de 100, 

IMPULSIONO os autos para que seja realizado a remessa das referidas 

caixas a Seção de Depósito desta Coamrca, pois tratam de objetos 

apreendidos no decorrer de investigação criminal, devendo sua guarda e 

responsabilidade ficarem a cargo do Juízo da Diretoria do Fórum, 

conforme disposto nos artigos 1.475 e seguintes da CNGC, que seguem 

anexo.

 Campinápolis -MT, 12 de março de 2020

Wanessa dos Passos Farias

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 32280 Nr: 34-65.2014.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE ALTO DA BOA VISTA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA BATISTA DOS SANTOS 

- OAB:11.154-MT, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, 

RAFAEL PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 32280

Vistos.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, proposta por DIEGO 

MAYOLINO MONTECCHI em face do Município de Alto Boa Vista, todos 

devidamente qualificado nos autos.

Extrai-se dos autos que foi proferida sentença de mérito improcedente nas 

fls. 41/43, e oposição de embargos de declaração de fls. 44/52.

Logo, verificou-se que a parte autora foi intimada para pagamento de 

custas da carta precatória, porém manifestou nas fl. 65 solicitando a 

desistência da ação, com seu devido arquivamento.

Assim, DETERMINO O ARQUIVAMENTO DESTES AUTOS, com as 

anotações e baixas de estilo.

Cumpra-se.

Campinápolis/MT, 17 de fevereiro de 2020.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Juiz de Direito

Comarca de Cláudia

Vara Única

Expediente

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100958 Nr: 406-02.2018.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): WILSON MARQUES, Cpf: 23274552860, 

Rg: 29076676, Filiação: Maria de Lurdes Marques e José Marques, data de 

nascimento: 27/06/1971, brasileiro(a), natural de Teodoro Sampaio-SP, 

solteiro(a), jardineiro, Telefone 66-99639-5380. atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Ação PenalVistos.1.Recebo a denúncia em face do réu 

WILSON MARQUES, por verificar a inexistência de inépcia da inicial e 

estarem presentes a justa causa, os pressupostos processuais e as 

condições para o exercício da ação penal (art. 395, CPP).2.Considerando 

que foram infrutíferas as tentativas de citar o denunciado, procedo às 

busca do atual endereço do réu WILSON MARQUES, CPF/MF nº 

232.745.528-60, nos sistemas que o Juízo tem à disposição: CIE, Renajud. 

Bacenjud, Infoseg, Infojud e SIEL, desde que atendidos os dados 

necessários para a pesquisa.3.Em sendo encontrado endereço cite(m)-se 

o (a)(s) acusado(s) para responder (em) à acusação, por escrito, no 

prazo de 10 (dez) dias (art. 396, CPP), devendo ser consignado no 

mandado que o Sr. Oficial de Justiça deverá indagar ao(s) denunciado(s), 

se o(s) mesmo(s) possuem advogado constituído, e caso não possua, se 

tem condições de constituírem advogados. Caso o(s) denunciado(s) não 

apresente(m) a resposta no prazo legal ou não constitua(m) Defensor ou 

informe(m) não possuir condições de constituir (em) advogado, nomeio 

desde já para a defesa do(s) mesmo(s) o ilustre Defensor Público que 

oficia nesta Comarca, devendo ser intimado da nomeação, bem como para 

oferecer resposta à acusação no prazo legal (art. 396 e 396-A, §2º, do 

CPP).3.1 Não sendo encontrado endereço diverso, cite-se por 

edital.4.Vale ressaltar, em consonância com o art. 396-A do CPP, que 

alterou substancialmente o procedimento no processual penal, que não é 

mais razoável resposta escrita apresentada nos moldes da antiga defesa 

prévia, sob pena de caracterizar cerceamento do direito de defesa, 

devendo o acusado, logo no início da ação penal, ter uma defesa 

consistente, que represente efetivamente um instrumento de defesa. 

5.Defiro o pedido de certidão feito pelo Ministério Público, apenas com 
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relação aos antecedentes criminais nos termos do artigo 1.373, inciso II, 

do CNGC. 6.No momento da intimação da vítima para audiência, 

DETERMINO que seja igualmente intimada para trazer em Juízo documentos 

que possua que comprovem o possível dano moral sofrido, como notas 

fiscais de medicamentos e/ou tratamento com médicos psicológicos. 

7.Comunique-se o recebimento da presente ao Distribuidor e ao Instituto de 

Identificação (art. 1.373, inciso III, do CNGC).8.Proceda-se a alimentação 

do banco de dados do Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC) 

(artigo 1.373, inciso III, do CNGC). 9.Após, venham conclusos para fins do 

art. 397 ou designação de audiência (art. 399, do CPP).10.Ciência ao 

Ministério Público. 11.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, FERNANDA COVATTI 

MARQUES, digitei.

Cláudia, 10 de março de 2020

Rosana Ap. Berto Cavalcante da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89501 Nr: 429-16.2016.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMAR GERHARDT, ROSEMARI PÖTTKER GERHARDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO VIEIRA NEVES, DANIEL CARDOSO DA 

SILVA, ANTÔNIO GUEDES FERREIRA, José Marcelo Copanski, NIVEA 

DENIZE GUTHIER, EVELIZE CAROLINA GUTHIER, Francisco Gabriel 

Dallabrida Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONÇALVES - OAB:4156/MT, LUIZ HERMES BRESCOVICI - OAB:3683

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora para 

que providencie o preparo das cartas precatórias para cumprimento nas 

Comarcas de Alta Floresta/MT (requerido Antonio Guedes), Sinop/MT 

(Mauro Neves, Nivea, Evelize e Francisco), e Itaúba/MT (Daniel Cardoso) 

com a finalidade de citação dos requeridos, devendo para tanto, 

encaminhar a esta secretaria os comprovantes de pagamentos a fim de 

que os mesmos sejam juntados às cartas precatórias para envio e 

distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102814 Nr: 1290-31.2018.811.0101

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS BAGESTOM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:OAB/SP 209.551, RICARDO KAWASAKI - OAB:15729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora para 

que providencie o preparo de carta precatória para cumprimento na 

Comarca de Peixoto de Azevedo/MT com a finalidade de busca e 

apreensão e citação nos endereços de ref. 20, devendo para tanto, 

encaminhar a esta secretaria os comprovantes de pagamentos a fim de 

que os mesmos sejam juntados à carta precatória para envio e 

distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104179 Nr: 1939-93.2018.811.0101

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO PRADO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 16168-A, Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:MT/4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para se manifestar 

quanto aos endereços encontrados pela Magistrada (ref. 27 e 28), 

requerendo o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109484 Nr: 796-35.2019.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAYANE DA COSTA LIMA, João Pedro de 

Sousa Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO EDUARDO HINTZ - 

OAB:15857

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de cientificar a defesa acerca dos 

documentos juntados pelo Ministério Público (ref. 319 e 320), bem como o 

Ministério Público do documento anexado pelos réus (ref. 316), a fim de 

evitar qualquer nulidade.

Comarca de Colniza

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 63708 Nr: 1115-98.2013.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Samuel Alves dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRO GUTJAHR DOS 

SANTOS - OAB:16.496/MT, FLAVIO LEMOS GIL - OAB:OAB/MT 

14933/B

 Vistos,

Tendo em vista que o acusado constituiu Advogado à f. 286, REVOGO a 

nomeação de f. 240.

 Desse modo, considerando que o Advogado nomeado apresentou 

apenas a resposta à acusação e pediu o prosseguimento do feito (fl. 242 

e 572), REDUZO os honorários arbitrados à f. 240 para o valor de 3 URH’s.

 EXPEÇA-SE a certidão de honorário dativo, ANOTANDO-SE no relatório 

nos termos do art. 306 da CNGC, feitas as comunicações semestrais 

devidas à e. CGJ.

INTIME-SE o Advogado constituído, via DJE, para que apresente memoriais 

finais escritos, no prazo fatal de 5 (cinco) dias.

 Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

De Juína para Colniza/MT, 12 de março de 2020

VAGNER DUPIM DIAS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68554 Nr: 1241-80.2015.811.0105

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leila dos Anjos Medeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO DA CRUZ 

POLVEIRO - OAB:16487/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora, via Dje, 

para se manifestar acerca da certidão de referência 14, no prazo de 05 

dias, nos termos da legislação em vigor.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069616/3/2020 Página 637 de 799



 Cod. Proc.: 68555 Nr: 1242-65.2015.811.0105

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Helena Moreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO DA CRUZ 

POLVEIRO - OAB:16487/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar acerca do andamento de referência 18, no prazo de 05 dias, 

nos termos da lei.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 78767 Nr: 1629-12.2017.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moises Ferreira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE NEY MARTINS JUNIOR - 

OAB:2280

 Ante o exposto, com fulcro no art. 586, “caput”, do Código de Processo 

Penal, NÃO RECEBO o recurso de sentido estrito interposto pela Defesa e, 

via de consequência, DETERMINO que o Sr. Gestor Judiciário certifique 

acerca do trânsito em julgado da sentença, cumprindo-se as demais 

determinações nela contidas.Após, CONCLUSOS imediatamente para 

designação do júri.INTIME-SE pessoalmente o réu desta decisão.CIÊNCIA 

ao Ministério Público e à Defesa.CUMPRA-SE.De Juína para Colniza/MT, 

data da assinatura eletrônica.VAGNER DUPIM DIASJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 85413 Nr: 5484-96.2017.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APRN, YFCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELDER VINICIUS PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:20936/O, GILBERTO CARLOS DE MORAIS - OAB:25598, 

JABES FERREIRA CELESTINO BARBOZA - OAB:21.709/MT, Nayara 

Rodrigues de Amorim - OAB:43.476, PRISCILLA BRAGA ALVES - 

OAB:152972 , ROBSON MEDEIROS - OAB:6395-B/MT

 Vistos,

Noto que após ser determinado o desentranhamento da petição de ref. 

587 e a intimação da Defesa para, querendo, substituí-la por outra 

idêntica, “MAS SEM AS IMAGENS DO PROMOTOR DE JUSTIÇA E 

EVENTUAIS FAMILIARES”, a Defesa técnica de YANA FOIS COELHO 

ALVARENGA repôs a petição mencionada apenas com um borrão no 

rosto das pessoas.

Assim, DEFIRO o pedido ministerial de ref. 608 para DETERMINAR o 

imediato DESENTRANHAMENTO das petições de ref. 604, tendo em vista 

que a decisão anterior determinou sua substituição por outra idêntica, mas 

sem imagens do promotor de justiça e eventuais familiares, cujo mero 

borrão no rosto não atende a ordem judicial.

INDEFIRO o pleito da Defesa de desentranhamento das manifestações de 

todos os promotores de justiça ao longo do processo, isso porque a 

manifestação das partes nos autos, de forma técnica, bem como a "opinio 

delicti" e a cosmovisão probatória do órgão ministerial é da lógica 

processual, em nada se confundindo com a juntada nos autos de fotos 

dos profissionais e de seus familiares.

Por fim, realizada a juntada do acórdão que manteve a sentença de 

pronúncia, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

apresentarem rol de testemunhas que irão depor em plenário, até o 

máximo de 5 (cinco), oportunidade em que poderão juntar documentos e 

requerer diligência (art. 422 do CPP).

Após, CONCLUSOS imediatamente para designação do júri.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE.

De Juína para Colniza/MT, data da assinatura eletrônica.

VAGNER DUPIM DIAS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85413 Nr: 5484-96.2017.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APRN, YFCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELDER VINICIUS PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:20936/O, GILBERTO CARLOS DE MORAIS - OAB:25598, 

JABES FERREIRA CELESTINO BARBOZA - OAB:21.709/MT, Nayara 

Rodrigues de Amorim - OAB:43.476, PRISCILLA BRAGA ALVES - 

OAB:152972 , ROBSON MEDEIROS - OAB:6395-B/MT

 Impulsiono os autos com finalidade com a finalidade de intimar a defesa, 

via Dje, e a acusação, via remessa dos autos, para se manifestarem 

acerca da decisão de referência 611, do dia 12/03/2020, no prazo de 05 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66521 Nr: 1756-52.2014.811.0105

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alexandro Gutjahr dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRO GUTJAHR DOS 

SANTOS - OAB:16.496/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora a 

apresentar dados bancários para expedição dealvará de levantamento de 

valores

Juizado Especial Cível e Criminal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000104-70.2020.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR BENEDITO CARLOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO FERREIRA MARTINS OAB - MT0011706S-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXSANDRO DURAN CHELA - ME (REU)

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

VAGNER DUPIM DIAS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLNIZA Processo n. 1000104-70.2020.8.11.0105 

Vistos, Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c 

indenização por danos morais, com pedido de tutela de urgência, ajuizada 

por VALMIR BENEDITO CARLOS, em face de ALEXSANDRO DURAN 

CHELA – ME e BANCO DO BRASIL S/A, qualificados nos autos. 

Inicialmente, o requerente alega que as requeridas levaram à protesto dois 

títulos de crédito, vindo a tomar conhecimento quanto a estes em 

21.01.2020, ocasião em que recebeu negativa de crédito do Banco Sicoob 

desta Comarca, sendo informado que os títulos foram protestados junto ao 

Cartório do 2º Ofício na Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade – 

MT. Por conseguinte, o requerente relata que se deslocou até a Comarca 

de Vila Bela da Santíssima Trindade - MT, onde verificou que a primeira 

requerida, por intermédio do Banco do Brasil S.A, ora segundo requerido, 

apresentou duas duplicatas mercantis, cada uma no valor de R$ 2.567,66 

(dois mil quinhentos e sessenta e sete reais e sessenta e seis centavos) 

e, em razão disso, teve todas as suas operações bancárias bloqueadas e 

seu nome negativado nos órgãos de proteção ao crédito SERASA e SCPC. 

Reforça ainda que desconhece completamente a origem das mencionadas 

duplicatas, alegando que nunca residiu na Comarca de Vila Bela da 

Santíssima Trindade, tendo residência fixa na zona rural da Comarca de 

Colniza, do mesmo modo que não celebrou qualquer tipo de negócio ou 

transação comercial com a requerida Alexsandro Duran Chela – ME que 

pudesse ensejar o apontamento de protesto dos títulos. Em sede de tutela 

de urgência, o requerente pleiteia a suspensão dos protestos realizados 
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pelas requeridas, bem como a exclusão do seu nome do banco de dados 

de proteção ao crédito de proteção ao crédito, com a expedição de ofício 

ao Cartório de Protesto competente. É O RELATÓRIO. DECIDO. A priori, 

DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 98 c/c art. 99, 

§ 3º, CPC. Cumpre registrar que o caso em tela trata de relação de 

consumo, razão pela qual o pedido será apreciado sob a ótica da Lei n. 

8078/90. Desta forma, considerando a hipossuficiência da parte autora, 

com fulcro artigo 6º, VIII, do CDC, INVERTO O ÔNUS DA PROVA, devendo 

as requeridas ALEXSANDRO DURAN CHELA – ME e BANCO DO BRASIL 

S.A, apresentarem, quando da realização da audiência de conciliação, 

todos e quaisquer documentos que deram origem ao negócio ou transação 

comercial. Por outro lado, em sede de cognição sumária, noto que a 

negativa do requerente acerca da celebração de negócio ou transação 

comercial com as requeridas recomenda, ad cautelam, a suspensão dos 

protestos e a exclusão do nome do requerente do banco de dados de 

proteção ao crédito, configurando-se a probabilidade do direito invocado 

(fumus boni juris) a permitir que o Magistrado se convença da 

verossimilhança da alegação (art. 300, caput, do CPC). Quanto ao 

“periculum in mora”, resta demonstrado, na medida em que a manutenção 

da negativação do seu nome pode advir prejuízos ao requerente, o qual, 

conforme demonstrado, foi e pode continuar sendo impedido de obter 

crédito bancário e no comércio local, mormente pelo fato que os protestos 

ocorreram em março e abril de 2018. Julgado que sintetiza esse 

entendimento: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

TUTELA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO DO APONTAMENTO 

NEGATIVO/SERASA - NEGATIVA DA RELAÇÃO JURÍDICA - 

PROBABILIDADE DO DIREITO - DEFERIMENTO. - Conforme dispõe o art. 

300, do novo Código de Processo Civil, são dois os requisitos, não 

cumulativos, para a concessão da tutela de urgência, quais sejam: quando 

houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito 

reclamado (fumus boni iuris) e/ou houver perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo (periculum in mora). Restando demonstrada a 

probabilidade do direito reclamado, deve ser deferida a concessão da 

tutela de urgência.” (TJ-MG - AI: 10000190767871001 MG, Relator: Valdez 

Leite Machado, Data de Julgamento: 23/01/2020, Data de Publicação: 

23/01/2020) Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para DETERMINAR a 

suspensão do protesto dos títulos n. 001/003 - Protocolo 9902 e n. 

002/003 - Protocolo 9994, até ulterior decisão judicial, bem como a 

EXCLUSÃO do nome do requerente VALMIR BENEDITO CARLOS, inscrito 

no CPF sob o n. 701.017.362-15, do banco de dados de proteção ao 

crédito, referente aos valores dos mencionados protestos. Para isso, 

DETERMINO: 1) OFICIE-SE ao sistema SERASAJUD e ao SCPC para 

imediato cumprimento; 2) OFICIE-SE ao Cartório do 2º Ofício da Comarca 

de Vila Bela da Santíssima Trindade – MT para que proceda a devida 

suspensão dos protestos; 3) CITEM-SE as requeridas a respeito da 

presente ação, INTIMANDO-AS para comparecer à audiência de 

conciliação designada para o dia 01 de abril de 2020, às 15h20min 

constando do mandado as advertências do art. 18, § 1º, c/c o art. 20, 

ambos da Lei n. 9.099/95; 4) INTIMEM-SE as partes, ADVERTINDO-AS de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante com outorga de poderes específicos para 

negociar e transigir), bem como de que a ausência injustificada é 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (artigos 334, §8° e 335, I, ambos do Código de Processo 

Civil); 5) INTIME-SE a parte autora, com as advertências do art. 51, I, da Lei 

n. 9.099/95. Na data da audiência, caso não haja acordo, a parte 

reclamada tem o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência, para 

apresentar sua contestação, sob pena de revelia, nos termos do 

Enunciado n. 11 da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de 

Mato Grosso e Enunciados ns. 20 e 78 do FONAJE (arts. 20 e 23, ambos 

da LJE). CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. De 

Juína para Colniza/MT, data da assinatura eletrônica. Vagner Dupim Dias 

Juiz de Direito

Comarca de Cotriguaçu

Vara Única

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000253-21.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

IRINEU MULLER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLY FERNANDA MELCHERT OAB - MT0018610A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

COTRIGUAÇU ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente, art. 

11 da Res. CJF 458/2017 e Provimento nº 56/2007, impulsiono estes autos 

com a finalidade de INTIMAR as partes do inteiro teor do ofício requisitório, 

ID 30266897 e 30266898. COTRIGUAÇU, 13 de março de 2020. JOSE 

JORGE DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE 

COTRIGUAÇU E INFORMAÇÕES: Avenida Angelin Saia, 59, Jardim Vitória 

Régia, COTRIGUAÇU - MT - CEP: 78330-000 - TELEFONE: (66) 35551586

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000252-36.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

E. S. A. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANA PRISCILA ARCENO ALMEIDA OAB - 058.172.521-20 

(REPRESENTANTE)

MICHELLY FERNANDA MELCHERT OAB - MT0018610A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

COTRIGUAÇU ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente, art. 

11 da Res. CJF 458/2017 e Provimento nº 56/2007, impulsiono estes autos 

com a finalidade de INTIMAR as partes do inteiro teor do ofício requisitório 

ID 30275557 E 30275559 COTRIGUAÇU, 13 de março de 2020. JOSE 

JORGE DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE 

COTRIGUAÇU E INFORMAÇÕES: Avenida Angelin Saia, 59, Jardim Vitória 

Régia, COTRIGUAÇU - MT - CEP: 78330-000 - TELEFONE: (66) 35551586

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000539-96.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

NERCINA OLIVEIRA CARVALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE APARECIDA DELFINA DA ROCHA OAB - MT21054/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

COTRIGUAÇU ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente, art. 

11 da Res. CJF 458/2017 e Provimento nº 56/2007, impulsiono estes autos 

com a finalidade de INTIMAR as partes do inteiro teor do ofício requisitório 

ID 30281962 e 30281966. COTRIGUAÇU, 13 de março de 2020. JOSE 

JORGE DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE 

COTRIGUAÇU E INFORMAÇÕES: Avenida Angelin Saia, 59, Jardim Vitória 

Régia, COTRIGUAÇU - MT - CEP: 78330-000 - TELEFONE: (66) 35551586

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28189 Nr: 995-20.2006.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO GUIMARÃES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON MONTEIRO TAVARES - 

OAB:19736/MT, NILSON JOSÉ FRANCO - OAB:6188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FRANCISCO GUIMARÃES DA SILVA, 

Cpf: 17522536200, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 
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seguir transcrita. .

Sentença: S E N T E N Ç AVistos...I RELATÓRIOA FAZENDA PÚBLICA DO 

MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU, por seu procurador legalmente constituído e 

habilitado moveu a presente EXECUÇÃO FISCAL em desfavor da 

parte-executada, ambos devidamente qualificados na inicial, com 

fundamento na Lei 6.830/80.Juntaram-se documentos, dentre eles a 

Certidão da Dívida Ativa.Conforme se depreende dos autos, a 

parte-exequente informa que a parte-executada quitou o débito, 

requerendo, portanto, a extinção do processo.Estas eram as informações 

existentes, estando o processo concluso para prolação de sentença.II 

FUNDAMENTAÇÃO/DISPOSITIVOTendo em vista o cumprimento integral da 

obrigação, conforme informado pela parte-exequente, EXTINGUE-SE A 

EXECUÇÃO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 924, 

inciso II do Código de Processo Civil.HAVENDO penhora feita, autoriza-se 

o levantamento (inclusive a partir de petição da executada). HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS fixados em 10% sobre o valor da condenação.SE HOUVE 

CITAÇÃO, CONDENA-SE a parte-executada ao pagamento dos honorários, 

das custas e despesas.SE CITADA, a intimação deve se dar na pessoa de 

eventual patrono habilitado. Não tendo havido a regularização processual, 

a intimação se dá com a publicação da sentença (em Secretaria). Não 

tendo havido citação, SEM custas e demais condenações, bem como 

desnecessária a intimação.III DELIBERAÇÕES FINAISPublicar. Intimar. 

Cumprir.Transitada em julgado, se nada for requerido, ARQUIVAR.Serve 

cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a 

celeridade processual pretendida.Cotriguaçu/MT, 23 de setembro de 

2019.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARIA LUISA CALIXTO 

DE OLIVEIRA, digitei.

Cotriguaçu, 12 de março de 2020

Ezequiel Serafim da Paixão Mazzeto Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 61237 Nr: 969-12.2012.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA ALTO JURUENA LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...Nomeados bens à penhora (fl. 56), a exequente requereu a 

designação de leilão, conforme pode ser visto à fl. 60v.Por isso, deve-se 

proceder à penhora e depósito do bem indicado, visando à realização da 

alienação.Cabe pontuar que é desnecessária a avalição judicial, uma vez 

que a estimativa de valor feita pelo executado foi aceita pelo exequente 

(fls. 56 e 60v), conforme disposto no art. 871, I, do CPC.(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61237 Nr: 969-12.2012.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA ALTO JURUENA LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:OAB/MT 9.659-B

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte executada para ciência 

da petição do leiloeiro judicial às fls. 67/68, bem como para que preste 

informações acerca dos bens penhorados, requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 78366 Nr: 4328-91.2017.811.0099

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA TONEZER - OAB:OAB/MT 

9.074-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Vistos...

I RELATÓRIO

Trata-se de petição denominada “Execução de alimentos” ajuizada por 

Alexandre Perdoncini Murta, representado por sua genitora Alessandra 

Mara Perconcini, contra Fabio Cristiano Murta.

Por meio de declaração confeccionada pelo Ministério Público, a 

representante da parte-exequente requereu a extinção do processo pela 

desistência.

É, ao que parece, o necessário a ser destacado.

II FUNDAMENTAÇÃO

Como não houve contestação, desnecessária a intimação (art. 485, §4º, 

do CPC).

 Diante do requerimento formulado, a extinção do processo é medida que 

se impõe.

Outrossim, postula o art. 485, inciso VIII, do CPC, pela não resolução do 

mérito quando o Magistrado homologar a desistência da ação, hipótese 

que se coaduna ao caso em tela.

III DISPOSITIVO

Ante o exposto, EXTINGUE-SE O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo 

Civil, para que produza seus regulares e jurídicos efeitos.

CONDENA-SE a parte-autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, conforme disposição do artigo 90 do CPC. Todavia, 

DEFERIDA a “gratuidade da justiça” fica suspensa a exigibilidade (art. 98, 

§3º, do CPC).

DEIXA-SE de condenar em honorários advocatícios, considerando que não 

houve a angularização processual.

IV DELIBERAÇÕES FINAIS

 Transitada em julgado, se nada for requerido, ARQUIVAR.

Publicar. Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000140-33.2020.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUELSON CANDIDO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WASHINGTON FELIPE NOGUEIRA OAB - RO10776 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000140-33.2020.8.11.0099 POLO ATIVO:SAMUELSON 

CANDIDO PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WASHINGTON 

FELIPE NOGUEIRA POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Cotriguaçu Conciliação 

Data: 24/04/2020 Hora: 13:00 , no endereço: Av. Angelin Saia, 59, Tel: 66 

3555-1873/1586, Jardim Vitória Régia, COTRIGUAÇU - MT - CEP: 

78330-000 . 12 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Comarca de Dom Aquino

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1000128-20.2020.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

C. D. F. D. R. (AUTOR)

V. P. D. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069616/3/2020 Página 640 de 799



ERIKA CHRISTINA NOLASIO DE SOUZA OAB - SP382008 

(ADVOGADO(A))

NASSER RAJAB OAB - SP111536 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B. C. L. (REU)

P. R. A. (REU)

C. M. L. (REU)

F. T. (REU)

P. D. M. Z. L. (REU)

G. C. D. B. E. D. L. (REU)

T. P. A. L. (REU)

T. (REU)

P. D. S. M. (REU)

C. D. C. R. D. P. D. L. (REU)

M. C. D. F. (REU)

M. B. S. (REU)

P. D. L. (REU)

R. O. (REU)

B. D. B. (REU)

A. B. L. (REU)

P. C. D. D. A. D. P. G. D. F. N. N. E. D. M. G. (REU)

T. D. B. I. D. B. L. (REU)

C. A. P. L. (REU)

G. M. D. P. A. L. (REU)

C. R. &. C. L. (REU)

T. A. L. (REU)

V. C. D. L. E. F. E. M. (REU)

S. S. C. R. E. S. A. E. E. (REU)

R. J. S. B. M. (REU)

R. A. E. E. (REU)

W. E. M. L. (REU)

C. M. D. A. M. (REU)

V. (ESPÓLIO)

V. S. S. (REU)

R. Z. (ESPÓLIO)

Z. C. D. M. L. E. (REU)

M. A. D. E. O. (REU)

P. E. A. L. (REU)

C. L. C. C. (REU)

E. D. M. G. G. (REU)

E. T. P. E. S. (REU)

C. D. E. (REU)

C. D. G. (REU)

A. C. R. (REU)

E. A. B. (REU)

C. D. S. S. -. E. (REU)

I. I. M. (REU)

L. F. M. (REU)

J. J. D. M. I. S. (REU)

A. R. L. (REU)

C. E. F. -. H. (REU)

M. A. L. (REU)

A. J. G. (REU)

B. D. L. (REU)

V. N. R. (REU)

M. &. M. L. (REU)

R. F. D. A. (REU)

K. &. H. C. E. R. D. M. A. (REU)

J. C. P. D. S. (REU)

S. R. B. R. (REU)

A. J. D. S. (REU)

A. E. L. (REU)

D. M. L. (REU)

A. M. E. (REU)

V. A. (REU)

A. A. P. L. (REU)

O. S. R. (REU)

E. G. B. (REU)

L. L. D. S. (REU)

C. B. (REU)

O. Q. (REU)

G. L. S. (REU)

N. D. S. (REU)

M. M. (REU)

W. D. J. C. (REU)

R. (REU)

F. Q. L. (REU)

T. M. E. B. A. (REU)

R. C. B. (REU)

E. G. (REU)

Outros Interessados:

E. L. A. J. L. -. M. (PERITO / INTÉRPRETE)

BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA OAB - MT9779-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE DOM 

AQUINO DECISÃO Processo: 1000128-20.2020.8.11.0034. AUTOR(A): 

VILSON PAULO DOS REIS AUTOR: CELIA DE FREITAS DOS REIS REU: 

GIRASSOL MERCADÃO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA, CENTRAL AUTO 

PEÇAS LTDA, TOLEDO DO BRASIL IND. DE BALANÇAS LTDA, 

PROCURADOR CHEFE DA DÍVIDA ATIVA DA PROCURADORIA GERAL DA 

FAZENDA NACIONAL NO ESTADO DE MATO GROSSO, AGRICOLA 

BETIATO LTDA, BANCO DO BRASIL, ROTA OESTE, PRIMAVERA DIESEL 

LTDA, MARUBENI BRASIL S/A, MECOFER COMERCIO DE FERRAGENS, 

COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE, PAULO 

DE SOUZA MATOS, TRATORPTIMA, TRATORTERRA PEÇAS AGRICOLAS 

LTDA, GD COMERCIO DE BORRACHAS E DERIVADOS LTDA, POSTO DE 

MOLAS ZAEL LTDA, FLORAIS TRANSPORTES, COMID MÁQUINAS LTDA, 

PEDRO RONNY ARGERIN, BAYER CROPSCIENCE LTDA, EDER GARCIA, 

REINALDO CELSO BIGNARD, THONON MENDONÇA E BARELLA 

ADOVOGADOS, FMC QUIMICA LTDA, RABOBANK, WELLINTON DE JESUS 

COSTA, MARCINDO MOREIRA, NILSON DA SILVA, GIOVANI LUIZ SUPTITZ, 

OGUIVALDO QUEIROZ, CELSO BARROS, LORIVAN LEMES DA SILVA, 

EDSON GOMES BORGES, OTONIEL SILVA RIBEIRO, VALQUINEI 

ALESSANDRO, DAVID MARCOS LIMA, ADEMILSON JOSE DA SILVA, 

JUNIOR CEZAR PEREIRA DA SILVA, RONALDO FERREIRA DE ARRUDA, 

VALDECI NUNES RIBEIRO, AMAURI JOSÉ GUOLO, CAIXA ECONOMICA 

FEDERAL - HABITAÇÃO, JUMIL JUSTINO DE MORAIS IRMÃOS S/A, 

IMOESTE INDUSTRIA MET, ERICH ALVES BELEM, COMERCIO DE GAS, 

EVOLUCAO TURBO PEÇAS E SERVIÇOS, PARANA EQUIPAMENTOS 

AGRICOLAS LTDA-EPP, ZAEL COMERCIO DE MOLAS LTDA EPP, VINICIUS 

SOUZA SIL, CELIA MARIA DELGADO ANDRE ME, RC AGRICOLA EIRELI 

EPP, SEMILLA SEMENTES COM. REPR. E SERV. AGRICOLAS EIRELLI EPP, 

VERDELUB COM. DE LUB E FILTROS EIRELI ME, TOBIANO 

AGROPECUÁRIA LTDA, AGUILERA AUTO PEÇAS LTDA, ATIVA 

MATERIAIS ELETRICOS, AUTO ELETRICA LORENZETTI, SANDRA REGINA 

BOMBONATO RODRIGUES, KRAUSPENHAR & HARTMANN COM. E REPRE. 

DE MAQ. AGRICOLAS, MAGALHÃES & MAGALHÃES LTDA, BARRIL 

DIESEL LTDA, MANTIQUEIRA ALIMENTOS LTDA, AGRICOLA ROQUE 

LTDA, L.A.N FRATUCI ME, CLEIDMAR DE S. SILVA - EPP, AUTO CENTER 

RS, CASA DA EMBREAGUEM, ESTADO DO MATO 

GROSSO/PROCURADORIA GERAL, CLECI LUIS CAOVILLA CHAPEACAO, 

MARCOS ANTÔNIO DEWES E OUTROS, WIDAL E MARCHIORETTO LTDA, 

ROBSON JOSE SOUZA BEZERRA ME, C.R. RAVANELLO & CIA LTDA 

ESPÓLIO: RONES ZANELLA, VALDEMARINO Vistos etc. Considerando o 

laudo pericial retro juntado, aos autores para que emendem a inicial com 

os documentos faltantes no prazo de 15 dias. Após, vistas a Perita para 

que se manifeste sobre os documentos juntados. Em seguida, conclusos. 

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1000128-20.2020.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

C. D. F. D. R. (AUTOR)

V. P. D. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA CHRISTINA NOLASIO DE SOUZA OAB - SP382008 

(ADVOGADO(A))

NASSER RAJAB OAB - SP111536 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B. C. L. (REU)

P. R. A. (REU)

C. M. L. (REU)

F. T. (REU)

P. D. M. Z. L. (REU)
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G. C. D. B. E. D. L. (REU)

T. P. A. L. (REU)

T. (REU)

P. D. S. M. (REU)

C. D. C. R. D. P. D. L. (REU)

M. C. D. F. (REU)

M. B. S. (REU)

P. D. L. (REU)

R. O. (REU)

B. D. B. (REU)

A. B. L. (REU)

P. C. D. D. A. D. P. G. D. F. N. N. E. D. M. G. (REU)

T. D. B. I. D. B. L. (REU)

C. A. P. L. (REU)

G. M. D. P. A. L. (REU)

C. R. &. C. L. (REU)

T. A. L. (REU)

V. C. D. L. E. F. E. M. (REU)

S. S. C. R. E. S. A. E. E. (REU)

R. J. S. B. M. (REU)

R. A. E. E. (REU)

W. E. M. L. (REU)

C. M. D. A. M. (REU)

V. (ESPÓLIO)

V. S. S. (REU)

R. Z. (ESPÓLIO)

Z. C. D. M. L. E. (REU)

M. A. D. E. O. (REU)

P. E. A. L. (REU)

C. L. C. C. (REU)

E. D. M. G. G. (REU)

E. T. P. E. S. (REU)

C. D. E. (REU)

C. D. G. (REU)

A. C. R. (REU)

E. A. B. (REU)

C. D. S. S. -. E. (REU)

I. I. M. (REU)

L. F. M. (REU)

J. J. D. M. I. S. (REU)

A. R. L. (REU)

C. E. F. -. H. (REU)

M. A. L. (REU)

A. J. G. (REU)

B. D. L. (REU)

V. N. R. (REU)

M. &. M. L. (REU)

R. F. D. A. (REU)

K. &. H. C. E. R. D. M. A. (REU)

J. C. P. D. S. (REU)

S. R. B. R. (REU)

A. J. D. S. (REU)

A. E. L. (REU)

D. M. L. (REU)

A. M. E. (REU)

V. A. (REU)

A. A. P. L. (REU)

O. S. R. (REU)

E. G. B. (REU)

L. L. D. S. (REU)

C. B. (REU)

O. Q. (REU)

G. L. S. (REU)

N. D. S. (REU)

M. M. (REU)

W. D. J. C. (REU)

R. (REU)

F. Q. L. (REU)

T. M. E. B. A. (REU)

R. C. B. (REU)

E. G. (REU)

Outros Interessados:

E. L. A. J. L. -. M. (PERITO / INTÉRPRETE)

BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA OAB - MT9779-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE DOM 

AQUINO DECISÃO Processo: 1000128-20.2020.8.11.0034. AUTOR(A): 

VILSON PAULO DOS REIS AUTOR: CELIA DE FREITAS DOS REIS REU: 

GIRASSOL MERCADÃO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA, CENTRAL AUTO 

PEÇAS LTDA, TOLEDO DO BRASIL IND. DE BALANÇAS LTDA, 

PROCURADOR CHEFE DA DÍVIDA ATIVA DA PROCURADORIA GERAL DA 

FAZENDA NACIONAL NO ESTADO DE MATO GROSSO, AGRICOLA 

BETIATO LTDA, BANCO DO BRASIL, ROTA OESTE, PRIMAVERA DIESEL 

LTDA, MARUBENI BRASIL S/A, MECOFER COMERCIO DE FERRAGENS, 

COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE, PAULO 

DE SOUZA MATOS, TRATORPTIMA, TRATORTERRA PEÇAS AGRICOLAS 

LTDA, GD COMERCIO DE BORRACHAS E DERIVADOS LTDA, POSTO DE 

MOLAS ZAEL LTDA, FLORAIS TRANSPORTES, COMID MÁQUINAS LTDA, 

PEDRO RONNY ARGERIN, BAYER CROPSCIENCE LTDA, EDER GARCIA, 

REINALDO CELSO BIGNARD, THONON MENDONÇA E BARELLA 

ADOVOGADOS, FMC QUIMICA LTDA, RABOBANK, WELLINTON DE JESUS 

COSTA, MARCINDO MOREIRA, NILSON DA SILVA, GIOVANI LUIZ SUPTITZ, 

OGUIVALDO QUEIROZ, CELSO BARROS, LORIVAN LEMES DA SILVA, 

EDSON GOMES BORGES, OTONIEL SILVA RIBEIRO, VALQUINEI 

ALESSANDRO, DAVID MARCOS LIMA, ADEMILSON JOSE DA SILVA, 

JUNIOR CEZAR PEREIRA DA SILVA, RONALDO FERREIRA DE ARRUDA, 

VALDECI NUNES RIBEIRO, AMAURI JOSÉ GUOLO, CAIXA ECONOMICA 

FEDERAL - HABITAÇÃO, JUMIL JUSTINO DE MORAIS IRMÃOS S/A, 

IMOESTE INDUSTRIA MET, ERICH ALVES BELEM, COMERCIO DE GAS, 

EVOLUCAO TURBO PEÇAS E SERVIÇOS, PARANA EQUIPAMENTOS 

AGRICOLAS LTDA-EPP, ZAEL COMERCIO DE MOLAS LTDA EPP, VINICIUS 

SOUZA SIL, CELIA MARIA DELGADO ANDRE ME, RC AGRICOLA EIRELI 

EPP, SEMILLA SEMENTES COM. REPR. E SERV. AGRICOLAS EIRELLI EPP, 

VERDELUB COM. DE LUB E FILTROS EIRELI ME, TOBIANO 

AGROPECUÁRIA LTDA, AGUILERA AUTO PEÇAS LTDA, ATIVA 

MATERIAIS ELETRICOS, AUTO ELETRICA LORENZETTI, SANDRA REGINA 

BOMBONATO RODRIGUES, KRAUSPENHAR & HARTMANN COM. E REPRE. 

DE MAQ. AGRICOLAS, MAGALHÃES & MAGALHÃES LTDA, BARRIL 

DIESEL LTDA, MANTIQUEIRA ALIMENTOS LTDA, AGRICOLA ROQUE 

LTDA, L.A.N FRATUCI ME, CLEIDMAR DE S. SILVA - EPP, AUTO CENTER 

RS, CASA DA EMBREAGUEM, ESTADO DO MATO 

GROSSO/PROCURADORIA GERAL, CLECI LUIS CAOVILLA CHAPEACAO, 

MARCOS ANTÔNIO DEWES E OUTROS, WIDAL E MARCHIORETTO LTDA, 

ROBSON JOSE SOUZA BEZERRA ME, C.R. RAVANELLO & CIA LTDA 

ESPÓLIO: RONES ZANELLA, VALDEMARINO Vistos etc. Considerando o 

laudo pericial retro juntado, aos autores para que emendem a inicial com 

os documentos faltantes no prazo de 15 dias. Após, vistas a Perita para 

que se manifeste sobre os documentos juntados. Em seguida, conclusos. 

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO JUIZ DE DIREITO

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 58865 Nr: 170-23.2019.811.0034

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Donizete Aparecido Calado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTEFANO CRISTIANO 

GRANZOTO - OAB:72678 PR

 Código 58865Vistos e etc. Ref: 22. Indefiro o pedido formulado pelo MPE, 

porquanto a parte juntou aos autos comprovante de endereço à ref. 12, 

sanando assim a irregularidade. Ademais, apresentado a defesa previa, 

dou por intimado o acusado, uma vez que o comparecimento espontâneo 

supre a citação.Por fim, considerando que em resposta acusação a 

defesa não apresentou preliminares (Ref. 25).Verifico que não ser caso 

de absolvição sumária, pois ausentes às hipóteses previstas no art. 397 

do Código de Processo Penal.O fato narrado na denúncia, em tese, é típico 

e ausente a princípio, das excludentes de ilicitude, de culpabilidade ou de 

punibilidade, devendo nesta fase processual, a autoridade judiciária 

aprofundar na análise material, demandando dilação probatória.Assim, 

feita as ponderações necessárias, DESIGNO audiência de instrução e 
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julgamento para o dia 26 de Março de 2020, às 16h30min(MT). 

Intimem-se/requisitem-se as testemunhas arroladas pela defesa e 

acusação, devendo constar no mandado, dia, hora e local.Intime-se o 

acusado, e depreque-se a oitiva de eventuais testemunhas e denunciados 

residentes em outras comarcas.Dê-se ciência ao Ministério 

Público.Intime-se a Defesa.Cumpra-se, expedindo o necessário.LENER 

LEOPOLDO DA SILVA COELHO JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1338 Nr: 323-91.1998.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVELINO EGIDIO TAQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE NINO GONÇALVES DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AFONSO SUEKI MIYAMOTO - 

OAB:3585-A/MT, Francisco de Carvalho - OAB:1792-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rubens Pereira Fagundes - 

OAB:2181

 POR IMPULSO OFICIAL, e conforme certidão de fl.322, nos termos da 

Legislação vigente (artigo 203 do NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, 

INTIMO as partes, através de seus advogados, acerca da decisão de 

fl.318, que segue adiante: “1338. Vistos. Trata-se os presentes de ação 

reivindicatória. Compulsando o presente feito, verifica-se que os autos 

encontra-se suspenso e em arquivo provisório, aguardando pagamento de 

honorários periciais. Vieram-me os autos conclusos ante. Relatório. 

Decido. Assim, considerando que os autos encontravam-se arquivo 

provisório, sem julgamento, paralisados devido à inatividade processual há 

mais de 05 (cinco) anos, patente é a falta de interesse processual, e a 

extinção do presente é medida que se impõe, nos termos do artigo 591 da 

CNGC. Senão vejamos: (...) Ante o exposto, não tendo a parte autora 

diligenciado no sentido de garantir o regular andamento do processo, 

atrelado ao fato de que o feito permaneceu em arquivo provisório por mais 

de 5 (cinco) anos, sem julgamento, resta demonstrada a falta de interesse 

no prosseguimento do feito, assim considerando a falta de interesse 

processual superveniente capitula a ausência de uma das condições da 

ação, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com base com base, art. 485, IV do Código de Processo Civil e 

591 da CNGC. Custas, se em aberto, pelo autor. Deixo de condenar em 

honorários advocatícios. P.R.I.C. Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se. Dom Aquino, 11 de setembro de 2019. LENER LEOPOLDO DA 

SILVA COELHO. Juiz de Direito.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 12166 Nr: 762-82.2010.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luis Antonio de Barcelos, Demercio Luiz Gueno

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Safra S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11.482B, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:3610/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Marcon - 

OAB:11.340-A, JOSÉ TIMOTEO DE LIMA - OAB:7199, Servio Tulio de 

Barcelos - OAB:14.258-A

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte requerida, através de 

seus advogados, para que informe os dados bancários para expedição de 

alvará, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 12915 Nr: 588-39.2011.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosa Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Panamericano S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marise Soares Guimarães de 

Souza - OAB:7846-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILLY GOMES DA COSTA - 

OAB:15934/O, Evandro César Alexandre dos Santos - OAB:MT 

13.431-A, MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO - OAB:15329

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte requerente, através 

de seus advogados, para tomar ciência da certidão de fl.211 e requerer o 

que entender de direito, no prazo legal.

Comarca de Feliz Natal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 81073 Nr: 1831-25.2017.811.0093

 AÇÃO: Cautelar Inominada Criminal->Medidas Cautelares->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SERGIO RIBEIRO DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJB VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mathis Haley Puerari Pedra - 

OAB:22.764

 INDEFIRO o pedido de revogação da medida aplicada, de Suspensão das 

atividades da Empresa MJB Vigilância e Segurança Ltda, no assentamento 

ENA e, por consequência, MANTENHO a Suspensão, nos termos da 

Decisão anteriormente deferida.Intime-se.CIÊNCIA ao Ministério 

Público.SERVE CÓPIA DA PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO, CARTA 

PRECATÓRIA E OFÍCIO no que couber.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50972 Nr: 871-79.2011.811.0093

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Sales Marques Macedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉD DE LIVRE ADMISSÃO 

DE ASSOC SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT, IRINEU WEIMER, CESAR 

NEI HOFFMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos de Moura Horta - 

OAB:OAB/MT 9.811-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADO O EMBARGANTE, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas e taxas processuais no importe de 

R$ 748,53 (setecentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e três 

centavos), nos termos da r. sentença de folha 67. Deste Valor R$ 

413,40(Quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), refere-se as 

custas processuais e R$ 345,13 (trezentos e quarenta e cinco reais e 

treze centavos), a taxa processual. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site http://arrecadacao.tjmt.jus.br/emissao/selecionar-processo 

preencher o campo do serviço DISTRIBUIÇÃO – OUTROS, selecionar a 

opção MEU PROCESSO É FISICO, digitar o número único do processo e 

BUSCAR, clicar em PROXIMO preencher os campos, clicar em SIMULAR 

GUIA e em seguida em GERAR GUIA. Após a efetivação do recolhimento, 

deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do Fórum da Comarca 

de Feliz Natal aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. E 

eu, Jeberson Teles de Abreu, Gestor da Central de Arrecadação e 

Arquivamento, digitei e assino.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70099 Nr: 327-57.2012.811.0093

 AÇÃO: Mandado de Segurança (arts. 1553/51 e 5º, LXIX da CF)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Geanne Almeida Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cons. Munic. dos Dir. da Criança e do Adol. - 

CMDCA do Munic. de F. Natal/MT, MANOELINA MENEZES DE SOUZA, 

MUNICÍPIO DE FELIZ NATAL/MT, EDSON CASTRO FONSECA-PREFEITO EM 

EXERCÍCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO JOSÉ CADOR - 

OAB:MT 14.323
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Maria Garbeline 

Fonseca - OAB:23328/0, Marcos de Moura Horta - OAB:OAB/MT 

9.811-B

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADO A IMPETRANTE, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas e taxas processuais no importe de 

R$ 553,99 (quinhentos e cinquenta e três e noventa e nove centavos), 

nos termos da r. sentença de folha 716. Deste Valor R$ 

413,40(Quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), refere-se as 

custas processuais e R$ 140,59 (Cento e quarenta reais e cinquenta e 

nove centavos), a taxa processual. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site http://arrecadacao.tjmt.jus.br/emissao/selecionar-processo 

preencher o campo do serviço DISTRIBUIÇÃO – OUTROS, selecionar a 

opção MEU PROCESSO É FISICO, digitar o número único do processo e 

BUSCAR, clicar em PROXIMO preencher os campos, clicar em SIMULAR 

GUIA e em seguida em GERAR GUIA. Após a efetivação do recolhimento, 

deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do Fórum da Comarca 

de Feliz Natal aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. E 

eu, Jeberson Teles de Abreu, Gestor da Central de Arrecadação e 

Arquivamento, digitei e assino.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80110 Nr: 1247-55.2017.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Nair Araujo Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISES FERREIRA JUNIOR - 

OAB:46338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADO O REQUERENTE, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas e taxas processuais no importe de 

R$ 562,52 (quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta e dois 

centavos), nos termos da r. sentença de folha 14/14v. Deste Valor R$ 

413,40(Quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), refere-se as 

custas processuais e R$ 149,12 (cento e quarenta e nove reais e doze 

centavos), a taxa processual. Fica cientificado de que poderá acessar o 

site http://arrecadacao.tjmt.jus.br/emissao/selecionar-processo preencher 

o campo do serviço DISTRIBUIÇÃO – OUTROS, selecionar a opção MEU 

PROCESSO É FISICO, digitar o número único do processo e BUSCAR, 

clicar em PROXIMO preencher os campos, clicar em SIMULAR GUIA e em 

seguida em GERAR GUIA. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do Fórum da Comarca de 

Feliz Natal aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. E eu, 

Jeberson Teles de Abreu, Gestor da Central de Arrecadação e 

Arquivamento, digitei e assino.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80484 Nr: 1473-60.2017.811.0093

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDEMAR PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINOP SUSPENSÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS DE SOUZA COSTA 

NICARETTA - OAB:MT/16.945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Robson Barozzi Brisard 

Gomes - OAB:13794/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADO O REQUERIDO, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas e taxas processuais no importe de 

R$ 577,33 (Quinhentos e setenta e sete reais e trinta e três centavos), 

nos termos da r. sentença de folha 50/50v. Deste Valor R$ 413,40 

(Quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), refere-se às custas 

processuais e R$ 163,93 (Cento e sessenta e três reais e noventa e três 

centavos), a taxa processual. Fica cientificado de que poderá acessar o 

site http://arrecadacao.tjmt.jus.br/emissao/selecionar-processo preencher 

o campo do serviço DISTRIBUIÇÃO – OUTROS, selecionar a opção MEU 

PROCESSO É FISICO, digitar o número único do processo e BUSCAR, 

clicar em PROXIMO preencher os campos, clicar em SIMULAR GUIA e em 

seguida em GERAR GUIA. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do Fórum da Comarca de 

Feliz Natal aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. E eu, 

Jeberson Teles de Abreu, Gestor da Central de Arrecadação e 

Arquivamento, digitei e assino.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83671 Nr: 921-61.2018.811.0093

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, HHFDM, JF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emanuel Lima Costa - 

OAB:MT/19.534

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADO O REQUERIDO, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas e taxas processuais no importe de 

R$ 562,52(quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta e dois 

centavos), nos termos da r. sentença de folha 49/50. Deste Valor R$ 

413,40(Quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), refere-se as 

custas processuais e R$ 149,12(Cento e quarenta e nove reais e doze 

centavos), a taxa processual. Fica cientificado de que poderá acessar o 

site http://arrecadacao.tjmt.jus.br/emissao/selecionar-processo preencher 

o campo do serviço DISTRIBUIÇÃO – OUTROS, selecionar a opção MEU 

PROCESSO É FISICO, digitar o número único do processo e BUSCAR, 

clicar em PROXIMO preencher os campos, clicar em SIMULAR GUIA e em 

seguida em GERAR GUIA. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do Fórum da Comarca de 

Feliz Natal aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. E eu, 

Jeberson Teles de Abreu, Gestor da Central de Arrecadação e 

Arquivamento, digitei e assino.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44708 Nr: 167-42.2006.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIAL MADEIREIRA PIONEIRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT-2287 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, procedi a distribuição da Carta Precatória 

e x p e d i d a  à s  f l s .  2 1 3  c o n f o r m e  c ó d i g o  d e  r a s t r e i o 

1000144-61.2020.8.11.0102 junto ao Juízo Deprecado. Em ato contínuo, 

impulsiono os autos para INTIMAR as partes interessadas para, querendo, 

acompanhar o cumprimento da missiva.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71549 Nr: 938-73.2013.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marisete Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. PERUZATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE MOURA HORTA - 

OAB:9.811 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADO O REQUERENTE, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas e taxas processuais no importe de 

R$ 611,99(seiscentos e onze reais e noventa e nove centavos), nos 

termos da r. sentença de folha 16/18. Deste Valor R$ 413,40 

(Quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), refere-se as custas 

processuais e R$ 198,59 (Cento e noventa e oito reais e noventa e nove 

centavos), a taxa processual. Fica cientificado de que poderá acessar o 

site http://arrecadacao.tjmt.jus.br/emissao/selecionar-processo preencher 

o campo do serviço DISTRIBUIÇÃO – OUTROS, selecionar a opção MEU 

PROCESSO É FISICO, digitar o número único do processo e BUSCAR, 

clicar em PROXIMO preencher os campos, clicar em SIMULAR GUIA e em 

seguida em GERAR GUIA. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do Fórum da Comarca de 
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Feliz Natal aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. E eu, 

Jeberson Teles de Abreu, Gestor da Central de Arrecadação e 

Arquivamento, digitei e assino.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73884 Nr: 415-90.2015.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE FELIZ NATAL/MT, JOSÉ ANTONIO 

DUBIELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANUEL MESSIAS SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria Garbeline Fonseca - 

OAB:23328/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ary Fruto - OAB:7.229-B

 Certifico que, nesta data, procedi a distribuição da Carta Precatória 

e x p e d i d a  à s  f l s .  1 5 6  c o n f o r m e  c ó d i g o  d e  r a s t r e i o 

1000452-34.2020.8.11.0026 junto ao Juízo Deprecado. Em ato contínuo, 

impulsiono os autos para INTIMAR as partes interessadas para, querendo, 

acompanhar o cumprimento da missiva.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77605 Nr: 993-19.2016.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS DE MOURA HORTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos de Moura Horta - 

OAB:OAB/MT 9.811-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADO O EXEQUENTE, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas e taxas processuais no importe de 

R$ 562,52(quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta e dois centavos 

), nos termos da r. sentença de folha 13/13v . Deste Valor R$ 

413,40(Quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), refere-se as 

custas processuais e R$ 149,12(Cento e quarenta e nove reais e doze 

centavos), a taxa processual. Fica cientificado de que poderá acessar o 

site http://arrecadacao.tjmt.jus.br/emissao/selecionar-processo preencher 

o campo do serviço DISTRIBUIÇÃO – OUTROS, selecionar a opção MEU 

PROCESSO É FISICO, digitar o número único do processo e BUSCAR, 

clicar em PROXIMO preencher os campos, clicar em SIMULAR GUIA e em 

seguida em GERAR GUIA. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do Fórum da Comarca de 

Feliz Natal aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. E eu, 

Jeberson Teles de Abreu, Gestor da Central de Arrecadação e 

Arquivamento, digitei e assino.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77605 Nr: 993-19.2016.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS DE MOURA HORTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos de Moura Horta - 

OAB:OAB/MT 9.811-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que , nesta data , entrei em contato com a parte exequente, 

Dr.Marcos de Moura Horta, e o informei da existência dos débitos a que se 

refere a certidão de folhas 19.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78245 Nr: 1321-46.2016.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNA DE SOUZA FERLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE FELIZ NATAL/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Maria Garbeline 

Fonseca - OAB:23328/0

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADO A PARTE REQUERIDA , para que efetue, no prazo 

de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas e taxas processuais no 

importe de R$ 562,52(quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta e 

dois centavos), nos termos da r. sentença de folha 43/47. Deste Valor R$ 

413,40(Quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), refere-se as 

custas processuais e R$ 149,12(Cento e quarenta e nove reais e doze 

centavos), a taxa processual. Fica cientificado de que poderá acessar o 

site http://arrecadacao.tjmt.jus.br/emissao/selecionar-processo preencher 

o campo do serviço DISTRIBUIÇÃO – OUTROS, selecionar a opção MEU 

PROCESSO É FISICO, digitar o número único do processo e BUSCAR, 

clicar em PROXIMO preencher os campos, clicar em SIMULAR GUIA e em 

seguida em GERAR GUIA. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do Fórum da Comarca de 

Feliz Natal aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. E eu, 

Jeberson Teles de Abreu, Gestor da Central de Arrecadação e 

Arquivamento, digitei e assino.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84815 Nr: 1678-55.2018.811.0093

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO QUE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÕ FOI DESIGNADA PARA O DIA 

31/07/2020 AS 13:00 HORAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 72965 Nr: 930-62.2014.811.0093

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMO BERGMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENESIO SOCREPA, MARIA DE LOURDES 

SOCREPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANO FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:6317-B/MT

 Vistos.

Estabeleço como ponto controvertido o exercício da posse mansa e 

pacífica pela parte autora nos imóveis matriculados sob os nº 992 e 993, 

ambos no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Feliz Natal.

Não ocorrida nenhuma das hipóteses de julgamento conforme o estado do 

processo, passa-se a sanear e a organizar o processo na forma do art. 

357 do NCPC:

a) O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu 

direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito daquele (art. 373, incisos I e II, do NCPC);

b) Não obstante os valiosos argumentos da parte requerida, a parte autora 

é parte legítima para a propositura da ação, uma vez que pretende 

demonstrar o exercício da posse e, mesmo que não possua maiores 

benfeitorias, possui ela (parte autora), em tese, um “barraco” dentro da 

área em litígio, conforme afirmado pela própria parte requerida em 

contestação, nos termos do art. 1.238 do Código Civil c.c. o art. 357, inciso 

I, do NCPC;

 c) DEFIRO a produção de prova oral consistente na oitiva das 

testemunhas e depoimentos pessoais das partes;

Para tanto, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o DIA 14 DE 

MAIO DE 2020, ÀS 16H00, devendo as partes serem intimadas juntamente 

com seus respectivos advogados para comparecerem à audiência 

designada, acompanhadas das testemunhas arroladas.
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As partes terão o prazo de até 15 (quinze) dias desta data para arrolar 

suas testemunhas (art. 357, § 4º c.c. o art. 450, ambos do NCPC), as 

quais deverão comparecer independentemente de intimação. Caso se 

pretenda a intimação destas, as partes deverão formular requerimento 

neste sentido no prazo de 30 (trinta) dias antes da audiência, contendo a 

correspondente justificativa, na forma do § 4º, do art. 455, do NCPC.

d) DEFIRO o pedido da parte autora de prova pericial já designada nos 

autos apenso nº 1043-16.2014.811.0093 (Código: 72267), a qual deverá 

acostar o laudo pericial nestes autos após sua conclusão.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 72267 Nr: 416-12.2014.811.0093

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENESIO SOCREPA, MARIA DE LOURDES SOCREPA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARMO BERGANN, MARCOS LUIZ RIBAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANO FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:6317-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 Vistos.[...]Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos da parte autora de 

redução da proposta de trabalho do perito e dos valores a título de 

honorários periciais, pois que manifestamente intempestivos, nos termos 

do art. 465, § 3º, do NCPC. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Proceda a Secretaria 

Judicial com as providências necessárias ao pagamento de 50% 

(cinquenta por cento) dos honorários arbitrados a favor do perito no início 

dos trabalhos, devendo o remanescente ser pago depois de entregue o 

laudo e prestados todos os esclarecimentos (§ 4º, do art. 465, do NCPC). 

Cumpra-se no que couber a decisão às fls. 468 e verso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 73155 Nr: 1043-16.2014.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERVINO BROCH, CLEIDE MARIA WEIRICH BROCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENESIO SOCREPA, MARIA DE LOURDES 

SOCREPA, SILVANO FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Fernando Alves 

Santos - OAB:MT/11.434-A, PATRÍCIA LOPES VARGAS - OAB:23593/O

 Vistos.

Estabeleço como ponto controvertido o vício de vontade na escritura de 

confissão de dívida com garantia hipotecária e na outorga da procuração 

em favor do advogado, além do pagamento integral da dívida.

Não ocorrida nenhuma das hipóteses de julgamento conforme o estado do 

processo, passa-se a sanear e a organizar o processo na forma do art. 

357 do NCPC:

a) O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu 

direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito daquele (art. 373, incisos I e II, do NCPC);

b) Não há questões processuais pendentes, nos termos do art. 357, inciso 

I, do NCPC;

 c) DEFIRO a produção de prova oral consistente na oitiva das 

testemunhas e depoimentos pessoais das partes pleiteada pela parte 

autora e pela parte ré SILVANO FERREIRA DOS SANTOS e GENÉSIO 

SOCREPA.

Para tanto, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o DIA 14 DE 

MAIO DE 2020, ÀS 15H00, devendo as partes serem intimadas juntamente 

com seus respectivos advogados para comparecerem à audiência 

designada, acompanhadas das testemunhas arroladas.

As partes terão o prazo de até 15 (quinze) dias desta data para arrolar 

suas testemunhas (art. 357, § 4º c.c. o art. 450, ambos do NCPC), as 

quais deverão comparecer independentemente de intimação. Caso se 

pretenda a intimação destas, as partes deverão formular requerimento 

neste sentido no prazo de 30 (trinta) dias antes da audiência, contendo a 

correspondente justificativa, na forma do § 4º, do art. 455, do NCPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79565 Nr: 892-45.2017.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudia Rosane Cristianetti 

Ferreira Romani - OAB:13.117, Emanuel Lima Costa - 

OAB:MT/19.534

 CERTIFICO A DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PARA O DIA 

28/04/2020 AS 13:00 HORAS.

Comarca de Guarantã do Norte

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000187-43.2020.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

J. DE SOUZA BARBOSA - TRANSPORTES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO FRANCISCHINI OAB - PR36885 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRIGORIFICO REDENTOR S/A. (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito intimando a parte autora, através do Advogado Dr. 

MARCIO FRANCISCHINI OAB: PR36885 para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, promova o pagamento das custas processuais, sob pena de 

cancelamento da distribuição, conforme preceitua o artigo 290 do NCPC.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000196-05.2020.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO RURAL COM INTERACAO SOLIDARIA DE 

SARANDI - CRESOL SARANDI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SCHERER OAB - RS75487 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONEI REISDERFER (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora por meio do (a, s) advogado (a, s) Dr. (a) FELIPE 

SCHERER OAB: RS75487, para no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o 

depósito da (s) diligência(s), devendo ser emitida a Guia de pagamento no 

e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

"http://arrecadacao.t jmt. jus.br/#/guia/di l igencia/emissao",  e ser 

comprovado nos autos o depósito para posterior cumprimento do 

Mandado.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000186-58.2020.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. E. S. R. (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito intimando a parte autora, através do Advogado Dr. JOSE 

CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB: MT16168-O para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, promova o pagamento das custas processuais, sob 

pena de cancelamento da distribuição, conforme preceitua o artigo 290 do 

NCPC.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000056-68.2020.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:
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BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

VITORIA NASCIMENTO MOLINA OAB - MT24570/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZINHA BOTESINI FERREIRA (EXECUTADO)

SEBASTIAO BORGES FERREIRA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito intimando a parte autora, por meio de seus advogados 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promovam o pagamento das 

custas processuais complementares, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena do cancelamento da distribuição (art. 290, do CPC).

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000206-49.2020.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

Banco Safra S-A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE NELSON FERRAZ OAB - PR30890-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSMOTA TRANSPORTES EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora por meio do (a, s) advogado (a, s) Dr. (a) 

ALEXANDRE NELSON FERRAZ OAB: PR30890-O, para no prazo de 5 

(cinco) dias, efetuar o depósito da (s) diligência(s), devendo ser emitida a 

G u i a  d e  p a g a m e n t o  n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

"http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao", devendo ser 

comprovado nos autos o depósito para posterior cumprimento do 

Mandado.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000029-85.2020.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - MT16691-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA VIANA PRIMO ANIZELLI (EXECUTADO)

RICARDO FERREIRA PRIMO (EXECUTADO)

 

Intimação da parte autora por meio do (a, s) advogado (a, s) Dr. (a) 

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB: MT16691-A e THAIS DANIELA 

TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB: MT21589-O, para no prazo de 5 (cinco) 

dias, efetuar o depósito da (s) diligência(s), devendo ser emitida a Guia de 

p a g a m e n t o  n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

"http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao", devendo ser 

comprovado nos autos o depósito para posterior cumprimento do 

Mandado.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119850 Nr: 5308-40.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edvando Lucindo de Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:26.104/B OAB/MT, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para que informe referencias do endereço da 

parte requerente para a realização do estudo social.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35163 Nr: 1283-96.2009.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudinei Franzosi, Ana Claudia Oliveira Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir de Oliveira Reis, Cassiano Martins Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ralff Hoffmann - 

OAB:13.128/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Henrique Alves - 

OAB:11.064-B OAB/MT

 Nos termos do artigo 5º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte executada, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 2.018,94 

(dois mil e dezoito reais e noventa e quatro centavos). Este valor deverá 

ser de forma separada, sendo R$ 1.146,59 (mil e cento e quarenta e seis 

reais e cinquenta e nove centavos) para recolhimento de custas e R$ 

872,35 (oitocentos e setenta e dois reais e trinta e cinco centavos) para 

fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO DE GUIAS ON LINE - PRIMEIRA 

INSTANCIA", clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto Único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum aos Cuidados da Central de Arrecadação e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87707 Nr: 974-02.2014.811.0087

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Antonio de Souza, Rose Meneghatti de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3.056-OAB /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente, para manifestar a cerca da certidão de 

citação negativa de fls. 95 no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95417 Nr: 2570-84.2015.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. De Crédito Rural Norte Matogrossense-Sicredi 

Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAIANE TEODORO DA SILVA ME, Daiane 

Teodoro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12.113/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte exequente, para manifestar a cerca da certidão 

negativa de penhora de fls. 43 no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98591 Nr: 616-66.2016.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Messias Soares de Godoy

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sonia Caldeira da Fonseca, Sandra Caldeira 

Garuzzi, Aguinaldo Rodriguês Caldeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helio Pereira de Souza - 

OAB:13.911-OAB/MT, Rodrigo Guimarães Colucci - OAB:OAB/MT - 

21671

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIKAELI FONSECA DE SOUZA 

- OAB:16582

 Intimação da parte requerente, para apresentar impugnação à 

contestação no prazo legal.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112614 Nr: 206-37.2018.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdGdN-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCIdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Carlos Vidigal Santos - 

OAB:21.105/O/OAB-MT

 Intimação da defesa acerca do cancelamento da audiência designada na 

decisão retro, conforme Portaria nº 06/2020.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113326 Nr: 767-61.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronildo Lima de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quécele de Carli - 

OAB:17.062-O/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fagner da Silva Botofi - 

OAB:12903 MT,  Renato Chagas Corrêa da Si lva - 

OAB:8184-A-OAB/MT

 Intimação do advogado da parte requerida (...)Arbitro honorários periciais 

no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), devendo a parte requerida, de 

imediato, efetuar o pagamento de 50% (cinquenta por cento) do valor em 

conta vinculada ao Juízo e os outros 50% (cinquenta por cento), na 

entrega do laudo pericia(...)..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101791 Nr: 2464-88.2016.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. De Crédito Rural Norte Matogrossense-Sicredi 

Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEDEAO CARVALHO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12.113/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIO PAIÃO - OAB:34432

 Intimação da parte autora para dar andamento no feito.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000036-77.2020.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONI LIMA SOARES VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DOMINSCHEK HARTMANN OAB - MT27584/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu(a) advogado(a), para 

comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 14/05/2020 

às 13:40 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000038-47.2020.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE DOS SANTOS SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA FERNANDA FERREIRA DA SILVA GIANGARELLI OAB - MT25058-O 

(ADVOGADO(A))

ARIAGDA SIQUIERI GOMES SCATOLA OAB - MT21161/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu(a) advogado(a), para 

comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 14/05/2020 

às 14:00 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000040-17.2020.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE DOS SANTOS SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIAGDA SIQUIERI GOMES SCATOLA OAB - MT21161/O 

(ADVOGADO(A))

MARIA FERNANDA FERREIRA DA SILVA GIANGARELLI OAB - MT25058-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu(a) advogado(a), para 

comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 14/05/2020 

às 14:20 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000039-32.2020.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE DOS SANTOS SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA FERNANDA FERREIRA DA SILVA GIANGARELLI OAB - MT25058-O 

(ADVOGADO(A))

ARIAGDA SIQUIERI GOMES SCATOLA OAB - MT21161/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu(a) advogado(a), para 

comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 14/05/2020 

às 14:40 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010218-42.2016.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI APARECIDA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

GUARANTÃ DO NORTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

G U A R A N T Ã  D O  N O R T E 

____________________________________________________________

___________________________________________ Processo : 

8010218-42.2016.8.11.0087 REQUERENTE: SUELI APARECIDA 

GONCALVES REQUERIDO: VIVO S.A. SENTENÇA Conheço dos embargos 

porquanto tempestivos. No mérito vejo que não há omissão, contradição, 

obscuridade ou dúvida a ser sanada. Lado outro, nota-se que a 

insurgência do embargante vincula-se ao mérito da decisão, não sendo, à 

evidência, os embargos de declaração aptos a extravasar a insurgência, 

a qual deve ser dirigida por meio de recurso próprio à instância seguinte. 

Não bastasse o não cabimento, os presentes embargos mostram 

absolutamente protelatórios eis que atacam o mérito da sentença prolatada 

em sentido diametralmente oposto ao consolidado no STJ, o que torna o 

recurso não só improcedente como também meramente protelatório. Com 

estes apontamentos, conheço dos embargos de declaração, porquanto 

tempestivos, e, no mérito JULGO-OS IMPROCEDENTES, aplicando ao 

embargante, em razão da má-fé na apresentação do recurso de embargos 

de declaração, multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, a favor do 

embargado, na forma do art. 1026, parágrafo 2º do CPC. Intimem-se. 

DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010135-26.2016.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:
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SIDNEY COSTA ROMUALDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESSA SANTANA DA SILVA OAB - MT21788-O (ADVOGADO(A))

JESSICA TEIXEIRA PASSOS OAB - MT18833/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

GUARANTÃ DO NORTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

G U A R A N T Ã  D O  N O R T E 

____________________________________________________________

___________________________________________ Processo : 

8010135-26.2016.8.11.0087 REQUERENTE: SIDNEY COSTA ROMUALDO 

REQUERIDO: VIVO S.A. SENTENÇA Conheço dos embargos porquanto 

tempestivos. No mérito vejo que não há omissão, contradição, obscuridade 

ou dúvida a ser sanada. Lado outro, nota-se que a insurgência do 

embargante vincula-se ao mérito da decisão, não sendo, à evidência, os 

embargos de declaração aptos a extravasar a insurgência, a qual deve 

ser dirigida por meio de recurso próprio à instância seguinte. Não 

bastasse o não cabimento, os presentes embargos mostram 

absolutamente protelatórios eis que atacam o mérito da sentença prolatada 

em sentido diametralmente oposto ao consolidado no STJ, o que torna o 

recurso não só improcedente como também meramente protelatório. Com 

estes apontamentos, conheço dos embargos de declaração, porquanto 

tempestivos, e, no mérito JULGO-OS IMPROCEDENTES, aplicando ao 

embargante, em razão da má-fé na apresentação do recurso de embargos 

de declaração, multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, a favor do 

embargado, na forma do art. 1026, parágrafo 2º do CPC. Intimem-se. 

DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010119-72.2016.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

ALQUIMIA COMERCIO DE COSMETICOS E PERFUMARIA EIRELI - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA LENZI OAB - MT0013287A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Conheço dos embargos porquanto tempestivos. No mérito vejo 

que não há omissão, contradição, obscuridade ou dúvida a ser sanada. 

Lado outro, nota-se que a insurgência do embargante vincula-se ao mérito 

da decisão, não sendo, à evidência, os embargos de declaração aptos a 

extravasar a insurgência, a qual deve ser dirigida por meio de recurso 

próprio à instância seguinte. Com estes apontamentos, conheço dos 

embargos de declaração, porquanto tempestivos, e, no mérito JULGO-OS 

IMPROCEDENTES. Intimem-se. DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010201-06.2016.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR CORDEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

GUARANTÃ DO NORTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

G U A R A N T Ã  D O  N O R T E 

____________________________________________________________

___________________________________________ Processo : 

8010201-06.2016.8.11.0087 REQUERENTE: JAIR CORDEIRO DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. SENTENÇA Conheço dos embargos porquanto 

tempestivos. No mérito vejo que não há omissão, contradição, obscuridade 

ou dúvida a ser sanada. Lado outro, nota-se que a insurgência do 

embargante vincula-se ao mérito da decisão, não sendo, à evidência, os 

embargos de declaração aptos a extravasar a insurgência, a qual deve 

ser dirigida por meio de recurso próprio à instância seguinte. Não 

bastasse o não cabimento, os presentes embargos mostram 

absolutamente protelatórios eis que atacam o mérito da sentença prolatada 

em sentido diametralmente oposto ao consolidado no STJ, o que torna o 

recurso não só improcedente como também meramente protelatório. Com 

estes apontamentos, conheço dos embargos de declaração, porquanto 

tempestivos, e, no mérito JULGO-OS IMPROCEDENTES, aplicando ao 

embargante, em razão da má-fé na apresentação do recurso de embargos 

de declaração, multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, a favor do 

embargado, na forma do art. 1026, parágrafo 2º do CPC. Intimem-se. 

DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010196-81.2016.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN JUNIOR DO LIVRAMENTO VASCONCELOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

GUARANTÃ DO NORTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

G U A R A N T Ã  D O  N O R T E 

____________________________________________________________

___________________________________________ Processo : 

8010196-81.2016.8.11.0087 REQUERENTE: ALAN JUNIOR DO 

LIVRAMENTO VASCONCELOS REQUERIDO: VIVO S.A. SENTENÇA 

Conheço dos embargos porquanto tempestivos. No mérito vejo que não há 

omissão, contradição, obscuridade ou dúvida a ser sanada. Lado outro, 

nota-se que a insurgência do embargante vincula-se ao mérito da decisão, 

não sendo, à evidência, os embargos de declaração aptos a extravasar a 

insurgência, a qual deve ser dirigida por meio de recurso próprio à 

instância seguinte. Não bastasse o não cabimento, os presentes 

embargos mostram absolutamente protelatórios eis que atacam o mérito da 

sentença prolatada em sentido diametralmente oposto ao consolidado no 

STJ, o que torna o recurso não só improcedente como também meramente 

protelatório. Com estes apontamentos, conheço dos embargos de 

declaração, porquanto tempestivos, e, no mérito JULGO-OS 

IMPROCEDENTES, aplicando ao embargante, em razão da má-fé na 

apresentação do recurso de embargos de declaração, multa de 1% sobre 

o valor atualizado da causa, a favor do embargado, na forma do art. 1026, 

parágrafo 2º do CPC. Intimem-se. DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000144-09.2020.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

A MATHEUS JUNIOR - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RANIELE FERREIRA SANTOS BARBOSA OAB - MT0018934A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE VALBER RODRIGUES (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu(a) advogado(a), para 

comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 14/05/2020 

às 15:00 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001321-42.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

MAIRA ATALLAH MONREAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA RITA DA SILVA MARAFON OAB - MT12275/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOCALIZA RENT A CAR SA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu(a) advogado(a), para 

comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 14/05/2020 

às 15:00 horas.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001293-74.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE SILVA PENHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAMELLA BRUNA BARBIERI DIAS FIGUEIREDO OAB - MT18720/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu(a) advogado(a), para 

comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 14/05/2020 

às 15:20 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001322-27.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

ADEILSON DA PAZ BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAMELA KAROLINE ALMEIDA LIVALDA OAB - MT19597/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEILSON DA PAZ BATISTA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUARANTÃ DO NORTE DECISÃO Processo: 

1001322-27.2019.8.11.0087. REQUERENTE: ADEILSON DA PAZ BATISTA 

REQUERIDO: ADEILSON DA PAZ BATISTA Trata-se de pedido de ALVARÁ 

JUDICIAL proposto por ADEILSON DA PAZ BATISTA pretendendo obter 

ordem judicial para autorizar a esposa LIDIANE VICENTE GOMES BATISTA 

a sacar quantia depositada em sua conta bancária. O pedido liminar é de 

ser INDEFERIDO. Inicialmente, vejo que há falta de documentação apta a 

comprovar as assertivas autorais. Não obstante o ação tenha sido 

proposta por ADEILSON DA PAZ BATISTA, não há nos autos nenhum 

instrumento de procuração constituindo a advogada que se pretende sua 

representante. Ao depois, não há comprovação da intenção do autor em 

constituir sua esposa como beneficiária da verba trabalhista. Não 

bastasse, não convence o argumento, à mingua de qualquer prova, 

acerca da dificuldade de manutenir a família em solo nacional tão somente 

pelo fato de estar residindo em terras estrangeiras. É certo que o sistema 

bancário permite facilmente a movimentação financeira internacional. Além 

disso, o salário que supostamente recebe em terras estrangeiras 

(superior a €500.00 por semana) é suficiente para lhe permitir o 

deslocamento até a capital para eventual constituição de patrono por 

procuração pública, caso realmente queira. Com esses fundamentos, 

INDEFIRO o pedido liminar e determino a regularização da representação 

processual no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de INDEFERIMENTO da 

INICIAL. Intime-se. GUARANTÃ DO NORTE, 11 de dezembro de 2019. 

DIEGO HARTMANN Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000132-92.2020.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

CILENA APARECIDA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO PIRES DE ANDRADE OAB - MT0007994S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMETICOS LTDA. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu(a) advogado(a), para 

comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 21/05/2020 

às 12:00 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000224-41.2018.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

PETERSON FRANCO PAULINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu(a) advogado(a), para 

comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 21/05/2020 

às 12:40 horas.

Comarca de Guiratinga

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000879-35.2019.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

WALCLELIA ROSA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DUILIO PIATO JUNIOR OAB - MT3719-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO SOUZA FERREIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA PROCESSO 

JUDICIAL ELETRÔNICO COMARCA DE Guiratinga - MT Autos nº 

1000879-35.2019.8.11.0036 Conforme o que determina o Provimento nº 

040/2008/CM em seu artigo 22, a vigência da Seção V, Dos Conciliadores 

e Mediadores Judiciais e artigo 334, parágrafos e incisos do CPC/2015, 

bem como o estabelecido no despacho pelo Juiz de Direito, Dr. Aroldo 

José Zonta Burgarelli desta Comarca, designo audiência de conciliação 

para o dia 23/04/2020 às 14h00m. Expeça-se o necessário, cite-se e 

intimem-se as partes conforme as determinações do Código de Processo 

Civil. Guiratinga – MT, 13 de março de 2020. Débora Larissa Dias de Souza 

Conciliadora

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000124-74.2020.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANA GALBIER TAVARES (DEPRECADO)

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

GUIRATINGA DESPACHO Processo: 1000124-74.2020.8.11.0036. 

DEPRECANTE: BANCO DO BRASIL SA DEPRECADO: SILVANA GALBIER 

TAVARES Vistos, etc. Tratam-se os presentes autos de carta precatória 

encaminhada do Juízo deprecante para esta comarca, requerendo o 

cumprimento de ordem. Inicialmente, verifique-se o recolhimento das 

custas, nos termos do art. 388, paragrafo único da CNGCJ/MT, estando 

isento do recolhimento às cartas precatórias referentes à ação penal 

pública, justiça gratuita, Juizado Especial, infância e juventude, feitos da 

Fazenda Pública precatória ao Juízo de origem, constando no ofício o 

motivo da devolução e o valor das custas devidas para o caso de novo 

encaminhamento, conforme art. 389 da CNGCJ/MT. Estando em ordem à 

missiva e outros com isenção legal de custas prévias. Não havendo o 

recolhimento devido, decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, devolva-se a 

presente. Cumpra-se o deprecado, com a urgência que o caso requer. 

Caso a ordem não deva ser cumprida nesta comarca, remeta-se ao local 

de cumprimento, dado o caráter itinerante da missiva, conforme dispõe o 

artigo 262 caput do Código de Processo Civil, notificando imediatamente o 

juízo deprecante. Após o cumprimento, independentemente de novo 

despacho, remeta os autos ao juízo deprecante, com os cumprimentos de 

estilo. Cumpra-se. Às providências. Guiratinga/MT, 12/03/2020. Aroldo 

José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 61921 Nr: 3071-89.2018.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edmar Ferreira Dias Pio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Baldan Neto - 
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OAB:13088-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS - 

OAB:TODAS CORRESP.

 PROCESSO/CÓDIGO N°61921

Vistos etc.

Preenchidos os requisitos legais, condições da ação e pressupostos 

processuais, recebo a inicial.

Defiro os benefícios da assistência judiciaria gratuita.

Considerando o Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, deixo de 

designar audiência de conciliação e mediação entre as partes, por 

tratar-se de recurso público o qual não admite a autocomposição 

(art.334§4º, II do Novo CPC).

 Desta feita, cite-se o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS 

para, querendo, apresentar resposta, dentro do prazo legal, nos termos 

do art. 335, do Novo Código de Processo Civil.

Consigne-se que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (NCPC, art. 344).

Decorrido o prazo certifique-se, havendo resposta, intime-se a parte 

autora para réplica, no prazo de 10 (dez) dias.

Por fim, CERTIFICA-SE a serventia e devolva os autos conclusos para 

deliberações.

Expeça-se o necessário.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Guiratinga/MT, 30 de janeiro de 2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42978 Nr: 1135-97.2016.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Carlos Pereira Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kenia Marlova Forgiarini - 

OAB:16610/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS - 

OAB:TODAS CORRESP.

 Intimar a parte autora através de seu advogado, acerca das informações 

do INSS juntadas na ref. 117, para querendo manifestar no prazo de dez 

(10) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49363 Nr: 1734-02.2017.811.0036

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Heloise Leão Heintze

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fúlvio Castro Vilela

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Rodrigo de Souza Pinto - 

Defensor Público - OAB:19318/O, THALLES FELIPE VIEIRA LOPES 

MARTINS - OAB:24816/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado nomeado da autora para que no prazo de dez (10) 

dias, manifeste acerca dos documentos e argumentos contidos na ref. 

105, Termo de Audiência, requerendo o necessário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61921 Nr: 3071-89.2018.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edmar Ferreira Dias Pio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Baldan Neto - 

OAB:13088-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS - 

OAB:TODAS CORRESP.

 Intimar o autor através de seu advogado acerca da contestação e 

documentos de ref. 21, afim de querendo oferecer replica no prazo de dez 

(10) dias

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 49429 Nr: 1767-89.2017.811.0036

 AÇÃO: Execução de Medidas Sócio-Educativas->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DBM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Suely Lopes Beltrão - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thalles Felipe Vieira Lopes 

Martins - OAB:MT/24816/O

 Ante o exposto, acolho a manifestação do Ministério Público e JULGO 

EXTINTA a presente medida socioeducativa em relação ao adolescente 

DEIVID BARBOSA MACEDO, com fulcro no art. 46, V, da Lei nº 12.594/12- 

SINASE (Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo) c/c artigo 107, 

inciso IV, artigo 115, ambos do Código Penal e artigo. 30 da lei n.º 

11.343/06. Ciência ao Parquet. Escoado o prazo recursal, não havendo 

recurso, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os 

autos.Expeça-se certidão de honorários em favor do advogado Thalles 

Felipe Vieira Lopes Martins.P.R.I.C.Guiratinga/MT, 12 de março de 

2020.Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 51859 Nr: 2795-92.2017.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Atacadão S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Conveniencia Souza Ltda-ME, Márcio de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio de Lima Fernandes 

Neto - OAB:21536/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ex positis, patente o desinteresse com o andamento e prosseguimento do 

feito, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, na forma do artigo 485, inciso III e §1º do Novo Código de 

Processo Civil.CONDENO a parte autora, ora embargante, ao pagamento 

das custas processuais.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Transitado em 

julgado, em nada sendo requerido. ARQUIVEM-SE os autos com as baixas 

e anotações de praxe.Guiratinga/MT, 12/03/2020.Aroldo José Zonta 

BurgarelliJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 42408 Nr: 818-02.2016.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Shilton dos Santos Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Cristiano Alves 

Lopes - OAB:15.616-MT, Rogério Alves Arcoverde - OAB:6761/MT

 Processo n.º 818-02.2016.811.0036

Código: 42408

Ação Penal

Despacho

Vistos etc.

Considerando que o advogado dativo mesmo após intimado pessoalmente 

(Ref. 153), quedou-se inerte.

DETERMINO que a serventia EXPEÇA NOVA INTIMAÇÃO ao defensor, via 

DJE, para que no prazo legal, razões de apelação em favor do réu, sob 

pena de ver-se desconstituído da nomeação retro.

Cumpra-se.

Às providências.

 Guiratinga/MT, 12/03/2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 50957 Nr: 2439-97.2017.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wesley Freitas de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thalles Felipe Vieira Lopes 

Martins - OAB:MT/24816/O

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, 

consubstanciada na denúncia de fls. 06/08, para CONDENAR o Acusado 

WESLEY FREITAS DE SOUZA, brasileiro, convivente, mecânico, nascido 

aos 30.05.1995, em Guiratinga-MT, filho de Alacildo Nascimento de Souza 

e Rubenilda Teodoro de Freitas, portador do RG nº 2641981-5 SSP MT, 

CPF nº 058.039.591-03, residente e domiciliado na Rua Cuiabá, n° 880, 

Bairro Alto da Boa Vista, Guiratinga-MT, como incurso na pena do art. 155, 

§4º, inciso II do Código Penal Brasileiro.Cumpra-se expedindo o 

necessário.Guiratinga– MT, 12/03/2020.Aroldo Jose Zonta Burgarelli Juiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57491 Nr: 1360-49.2018.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandra Oliveira Dallabrida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amancio de Barros - 

OAB:15181-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Nunes ArakaKi - 

OAB:

 Intimar a parte autora através de seu advogado, para que tome 

conhecimento das informações prestada pelo INSS na ref. 101, 

manifestando no prazo de dez (10) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 57816 Nr: 1490-39.2018.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leandro da Silva Delmiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Baldan Neto - 

OAB:13088-A/MT, Thalles Felipe Vieira Lopes Martins - 

OAB:MT/24816/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERT LUIS DE SOUZA 

CONCEIÇÃO - OAB:21251/O

 Em face do exposto, com base no art. 487, I do NCPC, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial.Condeno a parte autora nas custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados, com 

supedâneo no art. 85, §8º, do NCPC, em R$ 500,00 (quinhentos reais), 

cuja execução deverá observar o disposto no art. 12 da Lei nº 1.060/50, 

por ser o vencido beneficiário da Justiça Gratuita.Publique-se. Registre-se. 

In t imem-se.Escoado o prazo recursal ,  arquivem-se os 

autos.Cumpra-se.Guiratinga/MT, 12 de março de 2020.Aroldo José Zonta 

BurgarelliJuíz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 61249 Nr: 2797-28.2018.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Talles Ricardo da Silva Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO FERREIRA DA 

SILVA - OAB:14924/O

 Processo n.º 2797-28.2018.811.0036

Código: 61249

Ação Penal

Despacho

Vistos etc.

Considerando que o advogado dativo, mesmo após intimado (Ref. 70), 

quedou-se inerte.

DETERMINO que a serventia EXPEÇA NOVA INTIMAÇÃO ao defensor, via 

DJE, para que no prazo de 05 (cinco) dias, apresente memoriais finais em 

favor do réu, sob pena de desconstituição.

Cumpra-se.

Às providências.

 Guiratinga/MT, 12/03/2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 2909 Nr: 293-79.2000.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sussumo Sato, Mitiko Yamakiohi Sato, Thiyoshi 

Sato, Osumo Sato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Janssen Nogueira - 

OAB:MT- 19.081-A, José Arnaldo Janssen Nogueira - OAB:MT 

14.258-A, Kelson Giordani Miranda da Silva - OAB:15.617, Sérvio 

Túlio de Barcelos - OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adoniran Ribeiro de Castro - 

OAB:25751/PR, CLAYTON DA COSTA MOTTA - OAB:14870/O, Gilmar 

Jesus Custódio - OAB:3.727

 Autos n°: 293-79.2000.811.0036 (2909)Execução de Título 

ExtrajudicialDecisão.Vistos, etc.Decido.Em face do exposto, INDEFIRO a 

exceção de pré-executividade opostas às fls. 580/584 por MITIKO 

YAMAKISHI SATO em face do BANCO DO BRASIL S.A.No mais, 

MANTENHA-SE SUSPENSO os autos até a decisão final do Agravo de 

Instrumento n. 1012062-48.2018.8.11.0000.Tão só, após o aportamento do 

respectivo acórdão do supracitado recurso, CERTIFIQUE-SE a serventia e 

VOLTEM os autos conclusos.Cumpra-se. Intimem-se.Expeça-se o 

necessário.Guiratinga/MT, 10/03/2020. Aroldo José Zonta BurgarelliJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 30699 Nr: 543-92.2012.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Alberto de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

Procurador do Estado de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 543-92.2012.811.0036 (30699)

Execução Fiscal

Decisão.

Vistos etc.

 1) CIENTE da Decisão proferida no acórdão de apelação nº 

0000543-92.2012.8.11.0036, apelante FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, 

que proveu o recurso para cassar a sentença proferida e determinar o 

regular prosseguimento do processo.

2) Logo, INTIME-SE a FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, parte exequente, 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, dê prosseguimento ao feito, e 

ATUALIZE o valor do débito.

3) Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 12/03/2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 31245 Nr: 1087-80.2012.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sussumo Sato, Osumo Sato, Thiyoshi Sato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - Procuradora -chefe da Fazenda Nacional - OAB:2287

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Alberto de Melo - 

OAB:PR 40.221

 Ante o exposto, RECEBO os embargos de declaração, porém 

vislumbrando, tão só, alguns dos alegados vicios, DOU PARCIAL 
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PROVIMENTO AO RECURSO, para DETERMINAR:1) CITE-SE, 

PESSOALMENTE, o executado THIYOSHI SATO no endereço “Avenida Rio 

de Janeiro, n.º 914, Bairro Santa Maria Bertila, Guiratinga/MT”, para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, PAGUE a divida com os encargos indicados 

na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, sob pena de penhora, 

nos termos do art. 8º, da Lei nº 6.830/80.2) INTIME-SE a parte exequente, 

por meio de remessa dos autos, para que, impreterivelmente, no prazo de 

15 (quinze) dias, APRESENTE suas contrarrazões quanto a manifestação 

de fls. 159/208, sob pena de preclusão, bem como requeira o que 

entender de direito.3) Por fim, CERTFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os 

au tos  conc lusos . I n t imem-se .  Cumpra -se .  Expeça -se  o 

necessário.Guiratinga/MT, 10/03/2020.Aroldo José Zonta BurgarelliJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 31698 Nr: 291-55.2013.811.0036

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilva Martins Cunha, Espólio de Luís Renato Martins 

Cunha, Antonio Ricardino Martins Cunha, Maria Heloisa Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Wilmon Cunha Laranjeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Lima Rossoni - 

OAB:18581/MT, Anderson Pablo F. de Camargo - OAB:15.222/MT, 

ANGELO BERNARDINO DE MENDONÇA JUNIOR - OAB:16330, Dhandara 

Adryhelle Vilela de Almeida - OAB:21021/MT, Jeancarlo Ribeiro - 

OAB:7179/MT, Thaylane Benevides da Silva - OAB:23479/O, Wesley 

Henrique de Oliveira Sousa - OAB:25.589/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 291-55.2013.811.0036 (31698)

Ação de Inventário

Decisão.

Vistos, etc.

A inventariante manifesta à fl. 233 pela reconsideração da decisão de fls. 

228/229, quanto a expedição de alvará para a venda do veículo 

“Caminhão, marca Ford, Modelo F600, Ano 1974, Cor Verde, Placa AFO 

1673, Renavam 515717096, Chassi LA7CPT33251”.

Ao ponderar as manifestações tanto o próprio pedido da inventariante 

quanto a impugnação apresentada pelos herdeiros do Espólio de Luís 

Renato Martins Cunha às fls. 195/207, não se pode olvidar que o veículo é 

do ano de 1974, o que à evidência, é de se presumir a sua 

desvalorização, além da sua deterioração pelo decurso do tempo, o que 

leva à uma depreciação do seu valor.

Desta forma, diante dessas considerações, bem como porque há no 

monte inventariado diverso outros bens de vulto valor, não se verifica 

qualquer óbice que impeça a alienação do automóvel, cujo produto da 

venda servirá para pagamento de despesas de manutenção dos demais 

bens, conforme informado pela inventariante em manifestação de fls. 

159/160, para que se possa finalizar o processo de inventário.

Diante destas circunstâncias, DEFIRO o pedido da inventariante de fl. 233, 

para AUTORIZAR a venda do veículo “Caminhão, marca Ford, Modelo 

F600, Ano 1974, Cor Verde, Placa AFO 1673, Renavam 515717096, 

Chassi LA7CPT33251”.

Assim, EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ para a alienação antecipada 

do veículo “Caminhão, marca Ford, Modelo F600, Ano 1974, Cor Verde, 

Placa AFO 1673, Renavam 515717096, Chassi LA7CPT33251”.

No mais, CUMPRAM-SE as determinações já proferidas na decisão de fls. 

228/229.

Após, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

Cumpra-se. Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 12/03/2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 32005 Nr: 604-16.2013.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walter Félix Soares Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Frederico 

Lopes-Defensor Público - OAB:Mat.100552/DP

 Autos nº 604-16.2013.811.0036

Código: 32005

Ação Penal

Despacho.

Vistos, etc.

CIENTE da Decisão profer ida na Apelação Cr iminal 

n°0000604-16.2013.811.0036 de fls. 184/192, apelante WALTER FÉLIX 

SOARES NETO que reconheceu a prescrição superveniente da pretensão 

punitiva do Estado, declarando extinta a punibilidade do acusado.

Desta forma, certificado o trânsito em julgado, conforme certidão de fl. 

192v°, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo.

Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 12/03/2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 32839 Nr: 1352-48.2013.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marly Itacaramby Bessa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Keyla Goulart Teixeira Acuña - 

OAB:14.818-MT, Suenne Oliveira de Souza Borges - OAB:7135/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do Estado de 

Mato Grosso - OAB:Av.Rubens Mendo

 Autos n° 1352-48.2013.811.0036 (32839)

Liquidação de Sentença por Arbitramento

Decisão.

Vistos.

Trata-se de liquidação de sentença por arbitramento, conforme 

determinado no Acórdão do Egrégio Tribunal de Justiça juntado às fls. 

330/332.

1) Nos termos do art. 510 do NCPC e da petição da parte exequente de fls. 

338/345, para início do presente incidente processual, DETERMINOU-SE a 

INTIMAÇÃO PESSOAL da parte executada ESTADO DO MATO GROSSO, 

com carga/remessa dos autos, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

APRESENTASSE os pareceres, cálculos ou documentos necessários, no 

intuito de elucidar o valor da liquidação da sentença.

 2) A parte executada ESTADO DO MATO GROSSO juntou documentos de 

fls. 347/451.

3) INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifeste-se nos autos, acerca dos documentos de fls. 347/451 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção do presente 

feito.

4) Por fim, CERTIFICA-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

 Guiratinga/MT, 09/03/2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 32974 Nr: 109-35.2014.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zulmira Barbosa de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Keyla Goulart Teixeira Acuña - 

OAB:14.818-MT, Suenne Oliveira de Souza Borges - OAB:7135/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do Estado de 

Mato Grosso - OAB:Av.Rubens Mendo

 Autos n° 109-35.2014.811.0036 (32974)Liquidação de Sentença por 

ArbitramentoDecisão.Vistos, etc.Desse modo, DETERMINO à serventia 

que:1) INTIMEM-SE as partes, para que, em 15 (quinze) dias, caso 

queiram, arguirem o impedimento ou a suspeição do perito, indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos (art. 465, §1º do CPC).2) 
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INTIME-SE o(a) perito(a), PREFERENCIALMENTE por e-mail, com base no 

princípio da celeridade processual, para informar se aceita a nomeação, 

inclusive para que apresente sua proposta de honorários, no prazo de 05 

(cinco) dias (art. 465, §2º do CPC). 3) Apresentada a proposta de 

honorários, INTIME-SE A PARTE REQUERIDA, para que, em 05 (cinco) dias, 

manifeste sobre a proposta de honorários ou deposite o valor em Juízo, 

para dar início aos trabalhos periciais (art. 95, caput e §1º c/c art. 465, §3º 

ambos do CPC), pois, ainda que ambos tenham requerido a perícia 

contábil, a requerente é beneficiária da justiça gratuita, conforme decisão 

de fl. 32.4) Aceita a proposta de honorários e devidamente depositado o 

valor em Juízo, NOTIFIQUE-SE o Perito, PREFERENCIALMENTE por e-mail, 

para INFORMAR o dia para início da realização da perícia contábil, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, para prévia ciência às Partes, 

podendo, caso queira, retirar cópias de documentos presentes nos autos, 

bem como pedir para que as partes apresentem outros documentos 

pertinentes para a realização da perícia.5) O laudo pericial deverá ser 

apresentado até 30 (trinta) dias após a data indicada pelo perito no item 

anterior.6) Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos 

conclusos.Cumpra-se, intime-se.Expeça-se o necessário.Guiratinga/MT, 

09/03/2020. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA DECISÃO Processo: 

8010037-63.2017.8.11.0036. REQUERENTE: ALBERTO GOMES DE SOUZA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. Autorizada pelo disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/99, deixo 

de apresentar o relatório referente a presente demanda judicial e, também, 

CONSIDERANDO o contido na petição inicial, na peça contestatória e na 

impugnação a contestação, passo a análise da demanda. Atendendo aos 

termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao 

julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. NO MÉRITO Trata-se de Reclamação na qual objetiva a parte 

autora a condenação da reclamada em danos materiais e morais, alegando 

em síntese que em janeiro do corrente ano, nos dias 04 a 06, ocorreu uma 

interrupção no fornecimento de energia em toda a cidade de Tesouro, no 

Distrito de Batovi, na Zona Rural e ainda no Distrito do Paredão Grande, 

que perdurou por 72 horas, ocasionando-lhe diversos prejuízos pela falta 

de energia, motivo pela qual requereu a procedência do pedido de 

indenização por danos morais. Em contestação, a Reclamada negou 

veemente que houve qualquer interrupção no fornecimento de energia 

noticiado pela parte Reclamante naquelas datas, alegando que não houve 

falha na prestação de serviço, motivo pela qual requereu a improcedência 

do pedido. Fundamento. Decido. No caso em apreço, a parte reclamante 

não logrou êxito em comprovar a falha na prestação do serviço por parte 

da reclamada, vez que não há nenhum documento que demonstre que 

houve interrupção do fornecimento de energia naquele dia, inexistindo a 

configuração de qualquer ato ilícito, não havendo como cogitar o elemento 

culpa. Assim, não tendo a parte reclamante se incumbido de anexar aos 

autos documentos que comprovam os fatos alegados, bem como os 

danos morais que alega ter sofridos, não há como responsabilizar a 

reclamada. A Turma Recursal Única de Mato Grosso, assim decidiu sobre 

o tema em comento: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 

TURMA RECURSAL 1ª Turma Recursal Temporária Recurso Cível Nº 

0046107-34.2014.811.0001 Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT 

Recorrente: Eduardo Esteves Lopes Recorrido: Energisa Mato Grosso – 

Distribuidora de Energia S.A. EMENTA RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL 

INOCORRENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. A inversão do ônus da prova 

não tem caráter absoluto. O princípio do ônus da prova consiste no fato de 

incumbir à parte requerente o encargo de produzir provas capazes de 

formar, em seu favor, a convicção do juiz, e à parte requerida de 

demonstrar fato extintivo, impeditivo ou modificativo desse direito, 

conforme regra do artigo 373, I e II do novo Código de Processo Civil. Não 

se desincumbindo a parte requerente desse ônus, limitando a meras 

alegações, desprovidas do suporte probatório necessário ao acolhimento 

da pretensão, impõe-se a improcedência do pedido inicial. Consumidor que 

não comprovou a falha na prestação do serviço pela empresa recorrente, 

não se desincumbindo de seu ônus probatório. Para a configuração do 

dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de 

personalidade, conforme dispõe o inciso X do artigo 5º da Constituição 

Federal, o que não ocorreu no caso concreto. Sentença mantida. VOTO 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. Egrégia 

Turma: O douto magistrado que prolatou a sentença analisou com 

percuciência as alegações das partes e as provas dos autos, aplicando 

com justeza o direito. Assim, a sentença deve ser mantida. NELSON 

DORIGATTI Juiz de Direito/Relator Destarte, em demandas em que se 

busca indenização por danos morais e materiais, não se admite a 

presunção dos fatos. É imprescindível que se traga prova do fato alegado, 

sendo dever da parte autora instruir a demanda com as provas 

necessárias a amparar o direito invocado. Ocorre que, in casu, não há 

prova nos autos do constrangimento ou transtorno que pudesse ensejar a 

compensação pecuniária a título de danos morais, não havendo razão, 

portanto, para o deferimento da pretensão indenizatória. Desta feita, os 

elementos constantes dos autos não são suficientes para deferimento do 

pleito. Diante do exposto, e com fulcro no art. 487, I do Novo Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE da presente demanda, ante a 

ausência de comprovação dos danos morais e materiais sofridos. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Decisão sujeita à 

homologação do Douto Juiz de Direito, a qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. LYZIA SPARANO MENNA BARRETO 

FERREIRA Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publicada no PJe. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010037-63.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO GOMES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA DECISÃO Processo: 

8010037-63.2017.8.11.0036. REQUERENTE: ALBERTO GOMES DE SOUZA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. Autorizada pelo disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/99, deixo 

de apresentar o relatório referente a presente demanda judicial e, também, 

CONSIDERANDO o contido na petição inicial, na peça contestatória e na 

impugnação a contestação, passo a análise da demanda. Atendendo aos 

termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao 

julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. NO MÉRITO Trata-se de Reclamação na qual objetiva a parte 

autora a condenação da reclamada em danos materiais e morais, alegando 

em síntese que em janeiro do corrente ano, nos dias 04 a 06, ocorreu uma 

interrupção no fornecimento de energia em toda a cidade de Tesouro, no 

Distrito de Batovi, na Zona Rural e ainda no Distrito do Paredão Grande, 

que perdurou por 72 horas, ocasionando-lhe diversos prejuízos pela falta 

de energia, motivo pela qual requereu a procedência do pedido de 

indenização por danos morais. Em contestação, a Reclamada negou 

veemente que houve qualquer interrupção no fornecimento de energia 
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noticiado pela parte Reclamante naquelas datas, alegando que não houve 

falha na prestação de serviço, motivo pela qual requereu a improcedência 

do pedido. Fundamento. Decido. No caso em apreço, a parte reclamante 

não logrou êxito em comprovar a falha na prestação do serviço por parte 

da reclamada, vez que não há nenhum documento que demonstre que 

houve interrupção do fornecimento de energia naquele dia, inexistindo a 

configuração de qualquer ato ilícito, não havendo como cogitar o elemento 

culpa. Assim, não tendo a parte reclamante se incumbido de anexar aos 

autos documentos que comprovam os fatos alegados, bem como os 

danos morais que alega ter sofridos, não há como responsabilizar a 

reclamada. A Turma Recursal Única de Mato Grosso, assim decidiu sobre 

o tema em comento: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 

TURMA RECURSAL 1ª Turma Recursal Temporária Recurso Cível Nº 

0046107-34.2014.811.0001 Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT 

Recorrente: Eduardo Esteves Lopes Recorrido: Energisa Mato Grosso – 

Distribuidora de Energia S.A. EMENTA RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL 

INOCORRENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. A inversão do ônus da prova 

não tem caráter absoluto. O princípio do ônus da prova consiste no fato de 

incumbir à parte requerente o encargo de produzir provas capazes de 

formar, em seu favor, a convicção do juiz, e à parte requerida de 

demonstrar fato extintivo, impeditivo ou modificativo desse direito, 

conforme regra do artigo 373, I e II do novo Código de Processo Civil. Não 

se desincumbindo a parte requerente desse ônus, limitando a meras 

alegações, desprovidas do suporte probatório necessário ao acolhimento 

da pretensão, impõe-se a improcedência do pedido inicial. Consumidor que 

não comprovou a falha na prestação do serviço pela empresa recorrente, 

não se desincumbindo de seu ônus probatório. Para a configuração do 

dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de 

personalidade, conforme dispõe o inciso X do artigo 5º da Constituição 

Federal, o que não ocorreu no caso concreto. Sentença mantida. VOTO 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. Egrégia 

Turma: O douto magistrado que prolatou a sentença analisou com 

percuciência as alegações das partes e as provas dos autos, aplicando 

com justeza o direito. Assim, a sentença deve ser mantida. NELSON 

DORIGATTI Juiz de Direito/Relator Destarte, em demandas em que se 

busca indenização por danos morais e materiais, não se admite a 

presunção dos fatos. É imprescindível que se traga prova do fato alegado, 

sendo dever da parte autora instruir a demanda com as provas 

necessárias a amparar o direito invocado. Ocorre que, in casu, não há 

prova nos autos do constrangimento ou transtorno que pudesse ensejar a 

compensação pecuniária a título de danos morais, não havendo razão, 

portanto, para o deferimento da pretensão indenizatória. Desta feita, os 

elementos constantes dos autos não são suficientes para deferimento do 

pleito. Diante do exposto, e com fulcro no art. 487, I do Novo Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE da presente demanda, ante a 

ausência de comprovação dos danos morais e materiais sofridos. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Decisão sujeita à 

homologação do Douto Juiz de Direito, a qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. LYZIA SPARANO MENNA BARRETO 

FERREIRA Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publicada no PJe. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Processo: 

8010278-37.2017.8.11.0036. REQUERENTE: ODAIR JOSE GASPAR DE 

SOUZA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Autorizada pelo disposto no art. 38 da Lei nº 

9.099/99, deixo de apresentar o relatório referente a presente demanda 

judicial e, também, CONSIDERANDO o contido na petição inicial, na peça 

contestatória e na impugnação a contestação, passo a análise da 

demanda. Atendendo aos termos do art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver 

necessidade de dilação probatória. NO MÉRITO Trata-se de Reclamação 

na qual objetiva a parte autora a condenação da reclamada em danos 

materiais e morais, alegando em síntese que em janeiro do corrente ano, 

nos dias 04 a 06, ocorreu uma interrupção no fornecimento de energia em 

toda a cidade de Tesouro, no Distrito de Batovi, na Zona Rural e ainda no 

Distrito do Paredão Grande, que perdurou por 72 horas, ocasionando-lhe 

diversos prejuízos pela falta de energia, motivo pela qual requereu a 

procedência do pedido de indenização por danos morais. Em contestação, 

a Reclamada negou veemente que houve qualquer interrupção no 

fornecimento de energia noticiado pela parte Reclamante naquelas datas, 

alegando que não houve falha na prestação de serviço, motivo pela qual 

requereu a improcedência do pedido. Fundamento. Decido. No caso em 

apreço, a parte reclamante não logrou êxito em comprovar a falha na 

prestação do serviço por parte da reclamada, vez que não há nenhum 

documento que demonstre que houve interrupção do fornecimento de 

energia naquele dia, inexistindo a configuração de qualquer ato ilícito, não 

havendo como cogitar o elemento culpa. Assim, não tendo a parte 

reclamante se incumbido de anexar aos autos documentos que 

comprovam os fatos alegados, bem como os danos morais que alega ter 

sofridos, não há como responsabilizar a reclamada. A Turma Recursal 

Única de Mato Grosso, assim decidiu sobre o tema em comento: ESTADO 

DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 1ª Turma 

Recursal Temporária Recurso Cível Nº 0046107-34.2014.811.0001 

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT Recorrente: Eduardo Esteves 

Lopes Recorrido: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. 

EMENTA RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO 

DEMONSTRADA. DANO MORAL INOCORRENTE. RECURSO NÃO 

PROVIDO. A inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto. O 

princípio do ônus da prova consiste no fato de incumbir à parte requerente 

o encargo de produzir provas capazes de formar, em seu favor, a 

convicção do juiz, e à parte requerida de demonstrar fato extintivo, 

impeditivo ou modificativo desse direito, conforme regra do artigo 373, I e II 

do novo Código de Processo Civil. Não se desincumbindo a parte 

requerente desse ônus, limitando a meras alegações, desprovidas do 

suporte probatório necessário ao acolhimento da pretensão, impõe-se a 

improcedência do pedido inicial. Consumidor que não comprovou a falha 

na prestação do serviço pela empresa recorrente, não se desincumbindo 

de seu ônus probatório. Para a configuração do dano moral é necessária 

comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme 

dispõe o inciso X do artigo 5º da Constituição Federal, o que não ocorreu 

no caso concreto. Sentença mantida. VOTO Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. Egrégia Turma: O douto magistrado 

que prolatou a sentença analisou com percuciência as alegações das 

partes e as provas dos autos, aplicando com justeza o direito. Assim, a 

sentença deve ser mantida. NELSON DORIGATTI Juiz de Direito/Relator 

Destarte, em demandas em que se busca indenização por danos morais e 

materiais, não se admite a presunção dos fatos. É imprescindível que se 

traga prova do fato alegado, sendo dever da parte autora instruir a 

demanda com as provas necessárias a amparar o direito invocado. 

Ocorre que, in casu, não há prova nos autos do constrangimento ou 

transtorno que pudesse ensejar a compensação pecuniária a título de 

danos morais, não havendo razão, portanto, para o deferimento da 

pretensão indenizatória. Desta feita, os elementos constantes dos autos 

não são suficientes para deferimento do pleito. Diante do exposto, e com 

fulcro no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil, JULGO 

IMPROCEDENTE da presente demanda, ante a ausência de comprovação 

dos danos morais e materiais sofridos. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da 

Lei n° 9.099/95. Decisão sujeita à homologação do Douto Juiz de Direito, a 

qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. LYZIA SPARANO 

MENNA BARRETO FERREIRA Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 
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de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40, da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publicada no PJe. Aroldo José Zonta 

Burgarelli Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Processo: 

8010278-37.2017.8.11.0036. REQUERENTE: ODAIR JOSE GASPAR DE 

SOUZA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Autorizada pelo disposto no art. 38 da Lei nº 

9.099/99, deixo de apresentar o relatório referente a presente demanda 

judicial e, também, CONSIDERANDO o contido na petição inicial, na peça 

contestatória e na impugnação a contestação, passo a análise da 

demanda. Atendendo aos termos do art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver 

necessidade de dilação probatória. NO MÉRITO Trata-se de Reclamação 

na qual objetiva a parte autora a condenação da reclamada em danos 

materiais e morais, alegando em síntese que em janeiro do corrente ano, 

nos dias 04 a 06, ocorreu uma interrupção no fornecimento de energia em 

toda a cidade de Tesouro, no Distrito de Batovi, na Zona Rural e ainda no 

Distrito do Paredão Grande, que perdurou por 72 horas, ocasionando-lhe 

diversos prejuízos pela falta de energia, motivo pela qual requereu a 

procedência do pedido de indenização por danos morais. Em contestação, 

a Reclamada negou veemente que houve qualquer interrupção no 

fornecimento de energia noticiado pela parte Reclamante naquelas datas, 

alegando que não houve falha na prestação de serviço, motivo pela qual 

requereu a improcedência do pedido. Fundamento. Decido. No caso em 

apreço, a parte reclamante não logrou êxito em comprovar a falha na 

prestação do serviço por parte da reclamada, vez que não há nenhum 

documento que demonstre que houve interrupção do fornecimento de 

energia naquele dia, inexistindo a configuração de qualquer ato ilícito, não 

havendo como cogitar o elemento culpa. Assim, não tendo a parte 

reclamante se incumbido de anexar aos autos documentos que 

comprovam os fatos alegados, bem como os danos morais que alega ter 

sofridos, não há como responsabilizar a reclamada. A Turma Recursal 

Única de Mato Grosso, assim decidiu sobre o tema em comento: ESTADO 

DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 1ª Turma 

Recursal Temporária Recurso Cível Nº 0046107-34.2014.811.0001 

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT Recorrente: Eduardo Esteves 

Lopes Recorrido: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. 

EMENTA RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO 

DEMONSTRADA. DANO MORAL INOCORRENTE. RECURSO NÃO 

PROVIDO. A inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto. O 

princípio do ônus da prova consiste no fato de incumbir à parte requerente 

o encargo de produzir provas capazes de formar, em seu favor, a 

convicção do juiz, e à parte requerida de demonstrar fato extintivo, 

impeditivo ou modificativo desse direito, conforme regra do artigo 373, I e II 

do novo Código de Processo Civil. Não se desincumbindo a parte 

requerente desse ônus, limitando a meras alegações, desprovidas do 

suporte probatório necessário ao acolhimento da pretensão, impõe-se a 

improcedência do pedido inicial. Consumidor que não comprovou a falha 

na prestação do serviço pela empresa recorrente, não se desincumbindo 

de seu ônus probatório. Para a configuração do dano moral é necessária 

comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme 

dispõe o inciso X do artigo 5º da Constituição Federal, o que não ocorreu 

no caso concreto. Sentença mantida. VOTO Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. Egrégia Turma: O douto magistrado 

que prolatou a sentença analisou com percuciência as alegações das 

partes e as provas dos autos, aplicando com justeza o direito. Assim, a 

sentença deve ser mantida. NELSON DORIGATTI Juiz de Direito/Relator 

Destarte, em demandas em que se busca indenização por danos morais e 

materiais, não se admite a presunção dos fatos. É imprescindível que se 

traga prova do fato alegado, sendo dever da parte autora instruir a 

demanda com as provas necessárias a amparar o direito invocado. 

Ocorre que, in casu, não há prova nos autos do constrangimento ou 

transtorno que pudesse ensejar a compensação pecuniária a título de 

danos morais, não havendo razão, portanto, para o deferimento da 

pretensão indenizatória. Desta feita, os elementos constantes dos autos 

não são suficientes para deferimento do pleito. Diante do exposto, e com 

fulcro no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil, JULGO 

IMPROCEDENTE da presente demanda, ante a ausência de comprovação 

dos danos morais e materiais sofridos. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da 

Lei n° 9.099/95. Decisão sujeita à homologação do Douto Juiz de Direito, a 

qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. LYZIA SPARANO 

MENNA BARRETO FERREIRA Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40, da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publicada no PJe. Aroldo José Zonta 

Burgarelli Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010278-37.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR JOSE GASPAR DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Processo: 

8010278-37.2017.8.11.0036. REQUERENTE: ODAIR JOSE GASPAR DE 

SOUZA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Autorizada pelo disposto no art. 38 da Lei nº 

9.099/99, deixo de apresentar o relatório referente a presente demanda 

judicial e, também, CONSIDERANDO o contido na petição inicial, na peça 

contestatória e na impugnação a contestação, passo a análise da 

demanda. Atendendo aos termos do art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver 

necessidade de dilação probatória. NO MÉRITO Trata-se de Reclamação 

na qual objetiva a parte autora a condenação da reclamada em danos 

materiais e morais, alegando em síntese que em janeiro do corrente ano, 

nos dias 04 a 06, ocorreu uma interrupção no fornecimento de energia em 

toda a cidade de Tesouro, no Distrito de Batovi, na Zona Rural e ainda no 

Distrito do Paredão Grande, que perdurou por 72 horas, ocasionando-lhe 

diversos prejuízos pela falta de energia, motivo pela qual requereu a 

procedência do pedido de indenização por danos morais. Em contestação, 

a Reclamada negou veemente que houve qualquer interrupção no 

fornecimento de energia noticiado pela parte Reclamante naquelas datas, 

alegando que não houve falha na prestação de serviço, motivo pela qual 

requereu a improcedência do pedido. Fundamento. Decido. No caso em 

apreço, a parte reclamante não logrou êxito em comprovar a falha na 

prestação do serviço por parte da reclamada, vez que não há nenhum 

documento que demonstre que houve interrupção do fornecimento de 

energia naquele dia, inexistindo a configuração de qualquer ato ilícito, não 

havendo como cogitar o elemento culpa. Assim, não tendo a parte 

reclamante se incumbido de anexar aos autos documentos que 

comprovam os fatos alegados, bem como os danos morais que alega ter 

sofridos, não há como responsabilizar a reclamada. A Turma Recursal 

Única de Mato Grosso, assim decidiu sobre o tema em comento: ESTADO 

DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 1ª Turma 

Recursal Temporária Recurso Cível Nº 0046107-34.2014.811.0001 

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT Recorrente: Eduardo Esteves 

Lopes Recorrido: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. 

EMENTA RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO 

DEMONSTRADA. DANO MORAL INOCORRENTE. RECURSO NÃO 
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PROVIDO. A inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto. O 

princípio do ônus da prova consiste no fato de incumbir à parte requerente 

o encargo de produzir provas capazes de formar, em seu favor, a 

convicção do juiz, e à parte requerida de demonstrar fato extintivo, 

impeditivo ou modificativo desse direito, conforme regra do artigo 373, I e II 

do novo Código de Processo Civil. Não se desincumbindo a parte 

requerente desse ônus, limitando a meras alegações, desprovidas do 

suporte probatório necessário ao acolhimento da pretensão, impõe-se a 

improcedência do pedido inicial. Consumidor que não comprovou a falha 

na prestação do serviço pela empresa recorrente, não se desincumbindo 

de seu ônus probatório. Para a configuração do dano moral é necessária 

comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme 

dispõe o inciso X do artigo 5º da Constituição Federal, o que não ocorreu 

no caso concreto. Sentença mantida. VOTO Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. Egrégia Turma: O douto magistrado 

que prolatou a sentença analisou com percuciência as alegações das 

partes e as provas dos autos, aplicando com justeza o direito. Assim, a 

sentença deve ser mantida. NELSON DORIGATTI Juiz de Direito/Relator 

Destarte, em demandas em que se busca indenização por danos morais e 

materiais, não se admite a presunção dos fatos. É imprescindível que se 

traga prova do fato alegado, sendo dever da parte autora instruir a 

demanda com as provas necessárias a amparar o direito invocado. 

Ocorre que, in casu, não há prova nos autos do constrangimento ou 

transtorno que pudesse ensejar a compensação pecuniária a título de 

danos morais, não havendo razão, portanto, para o deferimento da 

pretensão indenizatória. Desta feita, os elementos constantes dos autos 

não são suficientes para deferimento do pleito. Diante do exposto, e com 

fulcro no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil, JULGO 

IMPROCEDENTE da presente demanda, ante a ausência de comprovação 

dos danos morais e materiais sofridos. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da 

Lei n° 9.099/95. Decisão sujeita à homologação do Douto Juiz de Direito, a 

qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. LYZIA SPARANO 

MENNA BARRETO FERREIRA Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40, da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publicada no PJe. Aroldo José Zonta 

Burgarelli Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Processo: 

8010278-37.2017.8.11.0036. REQUERENTE: ODAIR JOSE GASPAR DE 

SOUZA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Autorizada pelo disposto no art. 38 da Lei nº 

9.099/99, deixo de apresentar o relatório referente a presente demanda 

judicial e, também, CONSIDERANDO o contido na petição inicial, na peça 

contestatória e na impugnação a contestação, passo a análise da 

demanda. Atendendo aos termos do art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver 

necessidade de dilação probatória. NO MÉRITO Trata-se de Reclamação 

na qual objetiva a parte autora a condenação da reclamada em danos 

materiais e morais, alegando em síntese que em janeiro do corrente ano, 

nos dias 04 a 06, ocorreu uma interrupção no fornecimento de energia em 

toda a cidade de Tesouro, no Distrito de Batovi, na Zona Rural e ainda no 

Distrito do Paredão Grande, que perdurou por 72 horas, ocasionando-lhe 

diversos prejuízos pela falta de energia, motivo pela qual requereu a 

procedência do pedido de indenização por danos morais. Em contestação, 

a Reclamada negou veemente que houve qualquer interrupção no 

fornecimento de energia noticiado pela parte Reclamante naquelas datas, 

alegando que não houve falha na prestação de serviço, motivo pela qual 

requereu a improcedência do pedido. Fundamento. Decido. No caso em 

apreço, a parte reclamante não logrou êxito em comprovar a falha na 

prestação do serviço por parte da reclamada, vez que não há nenhum 

documento que demonstre que houve interrupção do fornecimento de 

energia naquele dia, inexistindo a configuração de qualquer ato ilícito, não 

havendo como cogitar o elemento culpa. Assim, não tendo a parte 

reclamante se incumbido de anexar aos autos documentos que 

comprovam os fatos alegados, bem como os danos morais que alega ter 

sofridos, não há como responsabilizar a reclamada. A Turma Recursal 

Única de Mato Grosso, assim decidiu sobre o tema em comento: ESTADO 

DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 1ª Turma 

Recursal Temporária Recurso Cível Nº 0046107-34.2014.811.0001 

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT Recorrente: Eduardo Esteves 

Lopes Recorrido: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. 

EMENTA RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO 

DEMONSTRADA. DANO MORAL INOCORRENTE. RECURSO NÃO 

PROVIDO. A inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto. O 

princípio do ônus da prova consiste no fato de incumbir à parte requerente 

o encargo de produzir provas capazes de formar, em seu favor, a 

convicção do juiz, e à parte requerida de demonstrar fato extintivo, 

impeditivo ou modificativo desse direito, conforme regra do artigo 373, I e II 

do novo Código de Processo Civil. Não se desincumbindo a parte 

requerente desse ônus, limitando a meras alegações, desprovidas do 

suporte probatório necessário ao acolhimento da pretensão, impõe-se a 

improcedência do pedido inicial. Consumidor que não comprovou a falha 

na prestação do serviço pela empresa recorrente, não se desincumbindo 

de seu ônus probatório. Para a configuração do dano moral é necessária 

comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme 

dispõe o inciso X do artigo 5º da Constituição Federal, o que não ocorreu 

no caso concreto. Sentença mantida. VOTO Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. Egrégia Turma: O douto magistrado 

que prolatou a sentença analisou com percuciência as alegações das 

partes e as provas dos autos, aplicando com justeza o direito. Assim, a 

sentença deve ser mantida. NELSON DORIGATTI Juiz de Direito/Relator 

Destarte, em demandas em que se busca indenização por danos morais e 

materiais, não se admite a presunção dos fatos. É imprescindível que se 

traga prova do fato alegado, sendo dever da parte autora instruir a 

demanda com as provas necessárias a amparar o direito invocado. 

Ocorre que, in casu, não há prova nos autos do constrangimento ou 

transtorno que pudesse ensejar a compensação pecuniária a título de 

danos morais, não havendo razão, portanto, para o deferimento da 

pretensão indenizatória. Desta feita, os elementos constantes dos autos 

não são suficientes para deferimento do pleito. Diante do exposto, e com 

fulcro no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil, JULGO 

IMPROCEDENTE da presente demanda, ante a ausência de comprovação 

dos danos morais e materiais sofridos. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da 

Lei n° 9.099/95. Decisão sujeita à homologação do Douto Juiz de Direito, a 

qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. LYZIA SPARANO 

MENNA BARRETO FERREIRA Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40, da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publicada no PJe. Aroldo José Zonta 

Burgarelli Juiz de Direito

Comarca de Itaúba

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 73598 Nr: 1076-94.2014.811.0096

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE ITAÚBA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIRLEI INES TRENTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 
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OAB:15.848-A/MT, Ricardo Zeferino Pereira - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 1076-94.2014.811.0096.

Código Apolo nº: 73598.

 Vistos, etc.

INDEFIRO o requerimento formulado pela parte exequente (ref. 10), tendo 

em vista que já decorreu lapso temporal superior ao seu pedido.

INTIME-SE à parte exequente para manifestar nos autos, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Cumpra-se, servindo a presente, no que couber, como MANDADO, OFÍCIO 

e CARTA PRECATÓRIA.

Itaúba/MT, data da assinatura digital.

 Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 76515 Nr: 944-03.2015.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAICON AURELIO VIANA VERAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:6097/A

 Autos nº: 944-03.2015.811.0096.

Código Apolo nº: 76515.

 Vistos, etc.

1 - Ante o teor da certidão de ref. 155, em que informa o decurso de prazo 

da defesa do réu para apresentar as razões do recurso de apelação de 

ref. 144, DETERMINO que se proceda com a intimação pessoal do 

sentenciado Maicon Aurelio Viana Veras para que, constitua novo patrono 

nos autos, ou informe a impossibilidade de constituir, caso em que será 

nomeado defensor dativo, no prazo de 05 (cinco) dias.

2 - Constituindo novo advogado, INTIME-SE para apresentar a as razões 

do recurso de apelação no prazo legal.

Transcorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e venham-me os autos conclusos 

para nomeação de advogado dativo.

3 – Se apresentada as razões, ABRA-SE vista dos autos ao Ministério 

Público para contrarrazoar o apelo.

Cumpra-se, servindo a presente, no que couber, como MANDADO, OFÍCIO 

e CARTA PRECATÓRIA.

Itaúba/MT, data da assinatura digital.

 Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 78680 Nr: 517-69.2016.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL BECKER EUFRAZINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Afonso Walker - OAB:15563, 

Carlos Melgar Nascimento - OAB:17.735/MT, Lisley de Carvalho 

Kavasaki - OAB:20.063/MT, MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO - 

OAB:17493/O, Ricardo Grande da Cunha Filho - OAB:19.985/MT

 Autos nº: 517-69.2016.811.0096.

Código Apolo nº: 78680.

 Vistos, etc.

Quanto a quitação da pena de multa imposta ao réu Daniel Becker 

Eufrazino, considerando a certidão de ref. 145, verifico que o Executivo 

de Pena de nº 3224-88.2018.811.0015 – cód. nº 320214, em trâmite na 

Comarca de Sinop/MT, também contempla a finalidade de cobrança da 

pena de multa e das custas processuais aplicada nestes autos, razão 

pela qual deixo-as de cobrar neste feito.

No mais, considerando que os documentos juntados às ref. 120 não se 

referem a este feito, proceda-se com seu desentranhamento, juntando-os 

aos autos correto.

 Após, tudo cumprido e nada mais havendo, ARQUIVEM-SE os autos com 

as baixas e anotações pertinentes.

Cumpra-se, servindo a presente, no que couber, como MANDADO, OFÍCIO 

e CARTA PRECATÓRIA.

Itaúba/MT, data da assinatura digital.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 79734 Nr: 1153-35.2016.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDEMIR LOURENÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KASSIO ROBERTO PEREIRA - 

OAB:12691/B

 Autos nº: 1153-35.2016.811.0096.

Código Apolo nº: 79734.

 Vistos, etc.

1 – DEFIRO o petitório de ref. 67, de modo que HOMOLOGO o pedido de 

desistência das testemunhas de defesa Jorge Nishimura, Marcos 

Waechter e Deusimar de Deus Rosa, e por cosneguinte declaro encerrada 

a instrução processual.

2 - DÊ-SE vista dos autos as partes para apresentação de alegações 

finais, pelo prazo de 05 (cinco) dias, a começar pelo Ministério Público.

 Intimem-se. Cumpra-se, servindo a presente, no que couber, como 

MANDADO, OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA.

Itaúba/MT, data da assinatura digital.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 86925 Nr: 2883-47.2017.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO CLAUDIR ROSSETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO AUGUSTO SANDRI - 

OAB:11912/B

 Autos nº: 2883-47.2017.811.0096.

Código Apolo nº: 86925.

 Vistos, etc.

1 - Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o douto causídico 

do réu, apesar de regularmente intimado, deixou de se manifestar acerca 

das testemunhas arroladas e não localizadas (ref. 87/88).

Desta feita, torno preclusa a produção da prova testemunhal pela parte ré.

2 - Declaro encerrada a instrução processual.

 3 - Dê-se vista dos autos as partes para apresentação de alegações 

finais, pelo prazo de 05 (cinco) dias, à começar pelo Ministério Público.

Intimem-se. Cumpra-se, servindo a presente, no que couber, como 

MANDADO, OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA.

Itaúba/MT, data da assinatura digital.

 Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 90111 Nr: 1607-44.2018.811.0096

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Luanara Oliveira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thalisson Coutinho de Meneses

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONI REZENDE DE PAULA - 

OAB:14205

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1) Preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, 

RECEBO a petição inicial

2) DEFIRO o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária 

gratuita, nos termos do artigo 98 do CPC, podendo ser revogado a 

qualquer tempo.

3) Tendo em vista a natureza da demanda PROCESSE-SE em segredo de 

justiça, conforme determina o artigo 189, inciso II, do Código de Processo 

Civil.
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4) Ante o interesse de incapaz, nos termos do art. 178, inciso II, ABRA-SE 

vista ao presentante do Ministério Público.

5) Ademais, comprovado o estado de filiação, FIXO alimentos provisórios 

no importe correspondente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo 

vigente, uma vez que não há informações dos rendimentos do requerido, a 

serem pagos a partir da citação, a ser depositado na conta indicada pela 

requerente, sendo que poderá ser modificado a qualquer tempo, acaso se 

verifique ser outra a realidade do binômio possibilidade/necessidade.

6) Analisando os autos entendo ser necessária a tentativa de conciliação 

entre as partes, pois além de fomentar a pacificação social dos conflitos, 

contribui para a célere resolução da lide, possibilitando às partes a 

formalização de acordo que melhor atenda seus interesses, bem como, 

dos envolvidos.

7) Assim, DESIGNO audiência de CONCILIAÇÃO para o dia 28 de maio de 

2020, às 10h40min, a ser realizada pela conciliadora deste juízo.

8) CITE-SE o requerido para comparecer à audiência designada, com as 

cautelas descritas no art. 695 e parágrafos seguintes, do Código de 

Processo Civil.

 9) Nos termos do art. 695, §4º, do CPC, na audiência, as partes deverão 

estar acompanhadas de seus advogados ou de defensores públicos.

10) Após, caso inexitosa a conciliação, fica desde já o requerido citado 

para oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial 

será a data da audiência de conciliação, conforme preceitua o art. 335, 

inciso I, do CPC. Deverá, ainda, neste caso os autos aguardar o decurso 

do prazo em secretaria.

11) CONSIGNE-SE no mandado que, o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do 

CPC.

 12) Apresentada contestação, CERTIFIQUE-SE a secretaria e INTIME-SE a 

parte requerente para impugná-la. A seguir, oportunamente, DIGAM as 

partes, em 05 dias, se há outras provas a produzir, especificando-as, 

justificadamente.

13) Após tudo cumprido, FAÇAM-ME o processo concluso para julgamento 

antecipado da lide, designação de audiência ou saneamento do feito, 

conforme o caso.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, servindo a presente decisão, no que couber, 

como MANDADO, OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA.

Itaúba/MT, data da assinatura digital.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 73393 Nr: 923-61.2014.811.0096

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Thiago Rebellato Zorzeto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO REBELLATO ZORZETO - 

OAB:291194

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de execução de honorários advocatícios ajuizada por THIAGO 

REBELLATO ZORZETO em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, 

ambos qualificados.

 Expedido o RPV em favor do douto advogado à ref. 12.

Determinado à ref. 16 que se aguardasse o pagamento do RPV.

Certidão de ref. 21, informando que não há no presente feito comprovação 

do pagamento do RPV expedido.

 Petitório da parte exequente de ref. 26, mencionando que operou como 

defensor dativo em vários processo, em alguns já recebeu os seus 

honorários e em outros não, inclusive recebeu valores referente a um 

processo de n. 923/2014, cuja numeração se assemelha ao presente 

feito, porém não é possível pelas informações prestadas ser afirmado que 

tenha recebido, de modo que requereu o envio de ofício ao E. TJMT, para 

que confirme ou não o pagamento na presente ação.

 1) Isto posto, DEFIRO o pedido de ref. 26, de modo que DETERMINO o 

envio de OFÍCIO à Contadoria do E. TJMT, para fim de que informe se 

houve o pagamento do RPV de ref. 12, em 20 dias.

 2) Após, juntado o ofício, INTIME-SE a parte exequente para manifestar 

pelo que entender de direito, em 05 dias.

3) Transcorrido o prazo assinalado, VENHA-ME o processo concluso para 

demais deliberações.

 CUMPRA-SE, servindo a presente, no que couber, como TERMO DE 

COMPROMISSO, MANDADO, OFÍCIO, CARTA PRECATÓRIA, CARTA DE 

INTIMAÇÃO, NOTIFICAÇÃO e CITAÇÃO.

Itaúba/MT, data da assinatura digital.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 75762 Nr: 624-50.2015.811.0096

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIKAELI FONSECA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIKAELI FONSECA DE SOUZA - 

OAB:16582

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de execução de honorários dativos proposta por MIKAELI 

FONSECA DE SOUZA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, ambos 

qualificados.

Pretensão executória recepcionada pela r. decisão de ref. 03.

Apresentada impugnação pela parte executada à ref. 13, alegando que a 

parte exequente pleiteou o recebimento de R$ 15.748,17, correspondente 

a 21 URH, porém promoveu os cálculos com base no valor atual do RPV e 

não o valor da época do arbitramento dos honorários, sendo sustentado 

que o valor de referência da URH deve ser o do momento em que o título 

passou a ser exigível.

Petitório da parte exequente de ref. 21, concordando com a manifestação 

da parte executada de ref. 13, desde que promovida à atualização dos 

valores.

Julgada a impugnação pela r. decisão de ref. 28, sendo fixado como termo 

inicial da correção monetária a data em que os honorários advocatícios 

foram arbitrados e remessa do processo a Contadoria para elaboração do 

cálculo.

 Apresentado os cálculos pela Contadoria à ref. 33

Expedido o RPV à ref. 44.

Manifestação da parte executada de ref. 46, informando que o valor do 

RPV de ref. 44 supera o teto para pagamento de débitos judiciais pelo 

Estado de Mato Grosso por meio de RPV, com base no artigo 1.º da Lei 

10.656/2017.

Petição da parte exequente de ref. 50, informando que não concorda com 

a manifestação do executado, haja vista que a redução do teto do RPV se 

deu após o ajuizamento desta ação, sendo in casu inaplicável, visto que 

não retroage para modificar situação constituída, de modo que requereu o 

prosseguimento do feito para recebimento da ordem no valor condenado.

 É O RELATÓRIO.

DECIDO.

 De antemão, cumpre esclarecer que embora o Estado de Mato Grosso 

tenha alegado que o RPV de ref. 44 ultrapassa o teto do RPV com base na 

Lei estadual n.º 10.656/2017 de 28 de dezembro de 2017, que reduziu o 

valor do RPV, não se aplica ao presente caso, visto que a ação foi 

proposta antes da sua vigência.

 Assim, o presente feito será regido pela Lei 7.894/2003, que prevê no seu 

artigo 1.º o seguinte:

“Art. 1º São considerados de pequeno valor, para fins do disposto nos §§ 

3º e 5º do art. 100 da Constituição Federal, os créditos que administração 

direta, autárquica e fundacional pública deva quitar em decorrência de 

decisão final, da qual não penda recurso ou defesa, cujo valor atualizado, 

por beneficiário, seja igual ou inferior a 256 (duzentos e cinqüenta e seis) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso (UPFMT), 

independentemente da natureza do crédito”.

Desse modo, a parte exequente deve perceber os valores descritos à ref. 

44, visto que o limite a ser observado do RPV é de 256 Unidades Padrão 

Fiscal do Estado de Mato Grosso, não de 100 Unidades Padrão Fiscal do 

Estado de Mato Grosso, como prevê a Lei de n.º 10.656/2017.

Calha frisar que a Lei nº 10.656 foi sancionada em 28/12/2017 e revogou 

a Lei nº 7.894/03, passando a reger os procedimentos para pagamento de 

obrigações de pequeno valor.

Outrora o teto para expedição da Requisição de Pequeno Valor – RPV era 

estipulado pela sobredita Lei 7.894/03 em 256 (duzentos e cinquenta e 
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seis) UPF’s/MT, agora com a nova Lei nº 10.656/2017 o teto foi reduzido 

para 100 (cem) UPF’s/MT.

Verificado que a presente execução de honorários se iniciou ainda sob a 

égide da Lei 7.894/03, em 29/07/2015, ou seja, anterior a entrada em vigor 

da Lei 10.656/2017, que se deu em 28/12/17, devendo, portanto, a 

presente execução obedecer às disposições da lei revogada.

De todo modo, a questão em análise é afeta à sistemática da repercussão 

geral no recurso extraordinário 729.107 do Distrito Federal e embora não 

tenha sido julgado, já foi colacionado o parecer da Procuraria-Geral da 

República, sendo manifestado pela impossibilidade da incidência retroativa 

da norma legal a momento anterior à constituição definitiva do crédito, 

considerando a cerne da segurança jurídica.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados, com destaques em 

negrito:

 “APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO – EXECUÇÃO INICIADA – PARÂMETRO 

DE DEFINIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – ADMISSIBILIDADE 

DA INCIDÊNCIA DA LEI NOVA NA ORIGEM – RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

– REPERCUSSÃO GERAL – PRECEDENTES EM AGRAVOS REGIMENTAIS 

DA SEGUNDA TURMA – CONFIGURAÇÃO. Possui repercussão geral a 

controvérsia alusiva à incidência de lei nova sobre parâmetro de definição 

de requisição de pequeno valor na execução iniciada, consideradas a 

medula da segurança jurídica, que é a irretroatividade da lei, e a existência 

de julgados da Segunda Turma em sentido contrário ao do acórdão 

atacado. (RE 729107 RG, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, julgado em 

26/02/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 19-03-2015 

PUBLIC 20-3-2015 );

 “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO 

VALOR - RPV TRÂNSITO E JULGADO E INÍCIO DO CUMPRIMENTO ANTES 

DA PUBLICAÇÃO DA LEI MUNICIPAL. IRRETROATIVIDADE . APLICAÇÃO 

DO ART. 87, ADCT. RECURSO DESPROVIDO. A edição de Lei Municipal, 

que rege os pagamentos de Requisição de Pequeno Valor, posterior ao 

trânsito em julgado e o início do cumprimento de sentença, não possui 

aplicabilidade as demandas em tramite, sob pena de ofensa ao princípio da 

segurança jurídica. (TJ/MT - N.U 1000283-81.2017.8.11.9005, TURMA 

RECURSAL, EDSON DIAS REIS, Turma Recursal Única, Julgado em 

30/07/2018, Publicado no DJE 01/08/2018).

 Nessa conjuntura, ainda que se possa conferir aplicabilidade imediata a 

Lei nº 10.656/2017, revela-se inseguro atingir situação jurídica já 

consolidada no tempo, aferindo-lhe aplicação retroativa, em avaria do 

direito adquirido, do ato jurídico perfeito, com manifesta ofensa à 

segurança jurídica, a teor do artigo 5.º, inciso XXXVI, da Constituição da 

República Federativa do Brasil.

Destarte, visto que não se mostra razoável a aplicação ao presente feito 

da Lei que ainda não estava vigente à época da propositura da presente 

ação, o reconhecimento da aplicabilidade da Lei hoje revogada n.º Lei 

7.894/03 é medida que se impõe.

 1) Isto posto, INDEFIRO o pleito de ref. 46, de modo que AFASTO a 

aplicação da Lei 10.656/2017 ao presente feito, uma vez que entrou em 

vigência após o ajuizamento desta ação.

 2) Assim, DETERMINO que seja INTIMADO o executado, em 10 dias, visto 

que o prazo de 60 dias já transcorreu, para promover o pagamento do 

RPV expedido à ref. 44, com base na Lei 7.894/03, sob pena de lhe serem 

penhorados bens.

3) Com a juntada do RPV/Precatório, PROCEDA-SE a Secretaria de vara 

com a devida vinculação dos valores.

 4) INTIME-SE a parte exequente, em 05 dias, para fim de apresentar a 

conta bancária para o seu respectivo levantamento.

 5) Apresentada a conta bancária, com o depósito dos respectivos 

valores e a sua vinculação, EXPEÇA-SE alvará para levantamento, 

devendo a transferência ser realizada na conta indicada pela parte 

exequente.

6) Em seguida INTIME-SE a parte exequente para manifestar pelo que 

entender de direito, em 05 dias, sendo seu silêncio interpretado como 

quitação integral do crédito exequendo.

7) Transcorrido o prazo assinalado, nada sendo requerido, VENHA-ME o 

processo concluso para sentença de extinção.

Cumpra-se, servindo a presente, no que couber, como TERMO DE 

COMPROMISSO, MANDADO, OFÍCIO, CARTA PRECATÓRIA, CARTA DE 

INTIMAÇÃO, NOTIFICAÇÃO e CITAÇÃO.

Itaúba/MT, data da assinatura digital.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 90435 Nr: 1816-13.2018.811.0096

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEVALMIR CARLOS LANCE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristiano Vicente Pereira, Grupo Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBY DE CARVALHO - 

OAB:21568

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1) De proêmio, verifico que o causídico Ronaldo Rocha de Carvalho, que 

tem promovido a defesa dos interesses da parte autora não possui 

procuração no presente feito, de modo que DETERMINO que seja 

regularizada a representação processual, em 15 dias, sob pena de 

indeferimento da inicial, nos termos dos artigos 319, 320, 321, 330, inciso 

IV e 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil.

2) Após, juntada a procuração DETERMINO que seja promovida a 

alteração da representação processual, nos moldes requeridos. 

ANOTE-SE para fim das intimações de estilo.

 3) Ademais, a parte requerente no petitório de ref. 29, pugnou pelo 

parcelamento das custa, visto que não possui condições financeiras para 

fazê-lo de uma única vez, o que de logo DEFIRO.

 CONSIGNO que o processo deverá retornar para recebimento da inicial 

quando for efetivado o pagamento integral das parcelas.

 Cumpre esclarecer, que ante o valor elevado das custas pode ser 

deferido à parte autora o parcelamento das custas processuais, como 

meio de suavizar o pagamento, na forma do §6º do artigo 98 do Código de 

Processo Civil de 2015.

 Nesse sentido já decidiu o E. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. 

Vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCELAMENTO DE CUSTAS DE ELEVADO 

VALOR. VIABILIDADE. O elevado valor das custas processuais devidas 

pelo agravante autoriza o deferimento do seu pedido de parcelamento, na 

forma do art. 98, § 6º do CPC. RECURSO PROVIDO. EM MONOCRÁTICA”. 

(Agravo de Instrumento Nº 70075818849, Oitava Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em 10/11/2017).

4) Assim, nos termos do §7º, do art. 468, da CNGC, AUTORIZO o 

parcelamento das custas e taxas judiciárias em 06 parcelas, conforme 

preceitua o artigo 98, §6° do CPC, devendo a parte requerente informar 

mensalmente a este juízo o recolhimento do valor.

5) INTIME-SE a parte autora para ciência da presente decisão, bem como, 

recolher a primeira parcela do parcelamento, no prazo de 15 (quinze) dias.

6) Após, decorrido o prazo com ou sem manifestação e/ou recolhimento 

das custas, CERTIFIQUE-SE e façam os autos conclusos para 

deliberações pertinentes.

Cumpra-se, servindo a presente, no que couber, como TERMO DE 

COMPROMISSO, MANDADO, OFÍCIO, CARTA PRECATÓRIA, CARTA DE 

INTIMAÇÃO, NOTIFICAÇÃO e CITAÇÃO.

Itaúba-MT, data da assinatura digital.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 74217 Nr: 1444-06.2014.811.0096

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATALIO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcides Ferreira da Rocha 

Junior - OAB:MT 6908-A, MARLY GAVIOLI - OAB:18740

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação previdenciária ajuizada por NATALIO GONÇALVES em 

desfavor do INSTITUTO NACIONAL DA SE SEGURO SOCIAL – INSS, 

ambos qualificados.

 Prolatada sentença à ref. 55, sendo concedido o restabelecimento do 

auxílio doença, perdurando até a data da conversão em aposentadoria, na 
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data da realização da perícia médica.

 Apresentado recurso de apelação, sendo devidamente julgado, 

consoante ref. 76, sendo mantido a r. sentença.

 Iniciada a fase de cumprimento de sentença, consoante certidão de ref. 

93.

Apresentada impugnação ao cumprimento de sentença à ref. 97.

 Petitório da parte exequente de ref. 99, informando que a Autarquia, ora 

requerida, cessou o seu benefício de auxílio-doença, concedido 

judicialmente, requerendo o seu restabelecimento.

 Ademais, a exequente manifestou à ref. 100, a sua concordância com os 

cálculos apresentados pelo executado à ref. 97.

 É O RELATÓRIO.

DECIDO.

 De Proêmio, cumpre esclarecer que a edição da MP 767/2017 [convertida 

na Lei nº 13.457/2017], que alterou a Lei 8.213/91, promoveu relevantes 

mudanças na aposentadoria por invalidez e no auxílio doença, sendo que 

uma das mais importantes alterações consiste na previsão legal da 

denominada “alta programada” para o beneficiário de auxílio-doença. Por 

força da “alta programada”, nos termos do art. 60, § 9º, da Lei nº 

8.213/91, quando deferido administrativa ou judicialmente sem previsão de 

prazo, o auxílio-doença é cessado após 120 [cento e vinte] dias de sua 

concessão ou reativação, “exceto se o segurado requerer a sua 

prorrogação perante o INSS, na forma do regulamento”.

Nesse seguimento, colaciono os seguintes dispositivos:

Art. 60. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo 

cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, 

ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por 

mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

(...)

§ 8º. Sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de 

auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado 

para a duração do benefício. (Incluído pela Lei nº 13.457, de 2017).

§ 9o. Na ausência de fixação do prazo de que trata o § 8o deste artigo, o 

benefício cessará após o prazo de cento e vinte dias, contado da data de 

concessão ou de reativação do auxílio-doença, exceto se o segurado 

requerer a sua prorrogação perante o INSS, na forma do regulamento, 

observado o disposto no art. 62 desta Lei. (Incluído pela Lei nº 13.457, de 

2017).

Hodiernamente no cenário normativo, havendo expressa previsão em lei 

da “alta programada”, afigura-se imperativo a sua aplicação, notadamente 

porque não se vislumbra, na sobredita norma, inconstitucionalidade formal 

ou material.

 No caso em tela, o auxílio-doença foi concedido judicialmente, sem 

previsão de prazo, motivo pelo qual, considerando a não comprovação de 

que a segurada tenha pleiteado a sua prorrogação junto ao INSS, 

conforme informado na comunicação de decisão juntado pelo próprio 

exequente à ref. 99, não se afigura ilegalidade no ato da autarquia 

impondo a cessação do pagamento do benefício, uma vez amparado por 

expressa previsão em lei [60, § 9º, da Lei nº 8.213/91].

1) Isto posto, INDEFIRO o petitório de ref. 99.

 3) Ademais, tendo em vista que a parte exequente à ref. 100 concordou 

com o cálculo apresentado pela parte executada à ref. 97, a expedição de 

RPV/PRECATÓRIO é medida que se impõe, de modo que HOMOLOGO o 

cálculo apresentado à ref. 97, por consequência, DETERMINO a 

EXPEDIÇÃO de OFÍCIO Requisitório por intermédio do Excelentíssimo 

Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, atendendo os 

demais requisitos legais pertinentes.

4) Com a juntada do RPV/Precatório, PROCEDA-SE a Secretaria de vara 

com a devida vinculação dos valores.

 5) INTIME-SE a parte exequente, em 05 dias, para fim de apresentar a 

conta bancária para o seu respectivo levantamento. Caso seja 

apresentada a conta de titularidade do douto advogado, deverá ser 

observado pela secretaria deste juízo se ele possui poderes especiais 

para receber e dar quitação concedido por instrumento procuratório.

 6) Apresentada a conta bancária, com o depósito dos respectivos 

valores e a sua vinculação, EXPEÇA-SE alvará para levantamento, 

devendo a transferência ser realizada na conta indicada pela parte 

exequente, ressalto que deve ser observado pela secretaria deste juízo 

se o douto advogado possui poderes especiais para receber e dar 

quitação, caso seja apresentada conta bancária de sua titularidade.

 7) Em seguida INTIME-SE a parte exequente para manifestar pelo que 

entender de direito, em 10 dias.

8) Ademais, dispõe o § 7º do art. 85, do NCPC que “Não serão devidos 

honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que 

enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada”. 

Dessa feita, DEIXO de fixar honorários advocatícios, uma vez que embora 

tenha sido apresentada impugnação, não houve resistência pelo 

exequente quanto ao cálculo apresentado pelo executado, sem 

impugnação a este.

9) Por fim, após tudo cumprido, VENHA-ME o processo concluso para 

sentença de extinção.

 CUMPRA-SE, servindo a presente, no que couber, como TERMO DE 

COMPROMISSO, MANDADO, OFÍCIO, CARTA PRECATÓRIA, CARTA DE 

INTIMAÇÃO, NOTIFICAÇÃO e CITAÇÃO.

Itaúba/MT, data da assinatura digital.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 78517 Nr: 469-13.2016.811.0096

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO RODRIGUES DE MEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE JOANELLA - OAB:8601, 

JEFFERSON AGULHÃO SPINDOLA - OAB:6416-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Determinado à ref. 63 a implantação do benefício da aposentadoria rural, 

concedido pela r. sentença de ref. 36 e embargos de ref. 41, transitado 

em julgado à ref. 48, que determinou a implantação do benefício em 30 

dias, sendo iniciada a fase de cumprimento de sentença à ref. 56.

Certificado à ref. 65 o decurso de prazo para impugnação.

 Manifestação da Autarquia de ref. 70 requerendo o envio do processo, 

visto que não foi devidamente encaminhado quando da sua intimação, o 

que foi atendido pela remessa de ref. 72/73.

Após, a Autarquia juntou à ref. 75 planilha de cálculo e histórico de 

créditos, a indicar que discorda com os cálculos, embora não tenha 

manifestado expressamente nesse sentido.

Petitório da parte exequente de ref. 79, informando que não houve a 

implantação do benefício, de modo a requerer que seja a autarquia 

intimada para fazê-lo e concordou com os cálculos apresentados.

 É O RELATO DO NECESSÁRIO.

DECIDO.

De antemão, verifico que não há no presente feito comprovação de que foi 

implantado o benefício da aposentadoria por idade rural, o que deve ser 

devidamente cumprido, sob pena de serem adotadas as medidas cabíveis.

Ademais, nota-se que o exequente concordou com o cálculo apresentado 

pelo executado, o que deve ser devidamente homologado, dando-se 

seguimento ao cumprimento de sentença.

 1) Isto posto, ante o descumprimento da r. sentença de ref. 36, OFICIE-SE 

o INSS – APSADJ – Agência da Previdência Social de Atendimento à 

Demandas Judiciais, no prazo máximo de 10 dias, para cumprir as 

determinações da r. sentença de ref. 36, de modo a implantar o benef´cio 

da APOSENTADORIA POR IDADE RURAL concedida à parte autora 

ANTONIO RODRIGUES DE MEIRA, trazendo comprovação no processo, 

sob pena de incurso em crime de improbidade administrativa, além de 

possível responsabilização cível e aplicação de astreintes, caso haja mais 

uma comunicação de descumprimento.

 2) Transcorrido o prazo, sem qualquer manifestação, INTIME-SE a parte 

exequente, em 10 dias, para requerer o que entender de direito.

 3) Ademais, tendo em vista que a parte exequente à ref. 79 concordou 

com o cálculo apresentado pela parte executada à ref. 75, a expedição de 

RPV é medida que se impõe, de modo que HOMOLOGO o cálculo 

apresentado à ref. 75, por consequência, DETERMINO a EXPEDIÇÃO de 

OFÍCIO Requisitório por intermédio do Excelentíssimo Presidente do 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, atendendo os demais requisitos 

legais pertinentes.

4) Com a juntada do RPV/Precatório, PROCEDA-SE a Secretaria de vara 

com a devida vinculação dos valores.

 5) INTIME-SE a parte exequente, em 05 dias, para fim de apresentar a 

conta bancária para o seu respectivo levantamento. Caso seja 
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apresentada a conta de titularidade do douto advogado, deverá ser 

observado pela secretaria deste juízo se ele possui poderes especiais 

para receber e dar quitação concedido por instrumento procuratório.

 6) Apresentada a conta bancária, com o depósito dos respectivos 

valores e a sua vinculação, EXPEÇA-SE alvará para levantamento, 

devendo a transferência ser realizada na conta indicada pela parte 

exequente, ressalto que deve ser observado pela secretaria deste juízo 

se o douto advogado possui poderes especiais para receber e dar 

quitação, caso seja apresentada conta bancária de sua titularidade.

 7) Em seguida INTIME-SE a parte exequente para manifestar pelo que 

entender de direito, em 10 dias.

8) Ademais, dispõe o § 7º do art. 85, do NCPC que “Não serão devidos 

honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que 

enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada”. 

Dessa feita, DEIXO de fixar honorários advocatícios, uma vez que embora 

tenha sido apresentada impugnação, não houve resistência pelo 

exequente quanto ao cálculo apresentado pelo executado, sem 

impugnação a este.

9) Por fim, após tudo cumprido, VENHA-ME o processo concluso para 

sentença de extinção.

 CUMPRA-SE, servindo a presente, no que couber, como TERMO DE 

COMPROMISSO, MANDADO, OFÍCIO, CARTA PRECATÓRIA, CARTA DE 

INTIMAÇÃO, NOTIFICAÇÃO e CITAÇÃO.

Itaúba/MT, data da assinatura digital.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 89016 Nr: 1023-74.2018.811.0096

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LAN, IA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONI REZENDE DE PAULA - 

OAB:14205

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 1) De antemão, verifico que a ata de audiência de ref. 10, encontra-se 

incompleta, o que deve ser corrigido, de modo que DETERMINO a 

secretaria deste juízo, em contato com o conciliador da época, a juntada 

da sobredita ata em PDF completa.

 2) Juntada a ata, ante a natureza da demanda, DÊ-SE vista do processo 

ao ilustre presentante do Ministério para requerer o que entender de 

direito.

 3) Após, VENHA-ME o processo concluso, sem demora, para demais 

deliberações.

Cumpra-se, servindo a presente, no que couber, como TERMO DE 

COMPROMISSO, MANDADO, OFÍCIO, CARTA PRECATÓRIA, CARTA DE 

INTIMAÇÃO, NOTIFICAÇÃO e CITAÇÃO.

Itaúba/MT, data da assinatura digital.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 70481 Nr: 744-98.2012.811.0096

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LENITA VIEIRA DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Leme Antonio - 

OAB:12613-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1) Ex positis, JULGO EXTINTO o processo, nos termo dos artigos 924, 

inciso II, e 925 do Código de Processo Civil.2) Tendo em vista que os 

valores já foram vinculados ao presente feito, conforme fls. 128/130, 

DEFIRO o levantamento dos referidos valores de fls. 126/127 em favor da 

parte exequente, por meio de alvará judicial, conforme requerido à fl. 122, 

devendo a transferência ser realizada na conta informada no sobredito 

petitório, visto que ao douto advogado foi outorgado poderes para de 

receber e dar quitação, pelo instrumento procuratório de fl. 19. 3) Após, 

INTIME-SE a parte exequente PESSOALMENTE para fim de cientificá-la 

acerca do levantamento dos valores. 4) Caso não seja localizada no 

endereço por ela informado no processo, PROMOVA-SE a sua intimação 

via edital, no prazo de 20 dias.5) SEM custas e despesas processuais, a 

teor do disposto no artigo 3.º, inciso I, da Lei Estadual 7.603/2001. 6) SEM 

condenação em honorários advocatícios, estes pela inexistência de 

litigiosidade. 7) Interposto recurso de apelação, independentemente de 

análise dos requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos 

arts. 994 a 1.014 do CPC. Intime-se a parte apelada para as 

contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem 

demora ao E. Tribunal Regional Federal da 1.ª Região, com os nossos 

cumprimentos.8) Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC.9) 

Preclusas as vias recursais, certifique-se, anote-se, baixe-se e 

arquivem-se os autos.P. I. CItaúba/MT, 04 de março de 2020.Giselda 

Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 71721 Nr: 1007-96.2013.811.0096

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLECI LANGE DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO DE ABREU - 

OAB:MT3.114 PR21.71

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1) Ex positis, JULGO EXTINTO o processo, nos termo dos artigos 924, 

inciso II, e 925 do Código de Processo Civil.2) Tendo em vista que os 

alvarás já foram pagos, INTIME-SE a parte exequente PESSOALMENTE, 

para cientificá-la do levantamento de valores e desta sentença.3) Caso 

não seja localizada no endereço por ela informado no processo, 

PROMOVA-SE a sua intimação via edital, no prazo de 20 dias.4) SEM 

custas e despesas processuais, a teor do disposto no artigo 3.º, inciso I, 

da Lei Estadual 7.603/2001. 5) Honorários advocatícios já tratados na r. 

decisão de fl. 147.6) Interposto recurso de apelação, independentemente 

de análise dos requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos 

dos arts. 994 a 1.014 do CPC. Intime-se a parte apelada para as 

contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem 

demora ao E. Tribunal Regional Federal da 1.ª Região, com os nossos 

cumprimentos.7) Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC.8) 

Preclusas as vias recursais, certifique-se, anote-se, baixe-se e 

arquivem-se os autos.P. I. CItaúba/MT, 04 de março 2020.Giselda Regina 

Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 82558 Nr: 726-04.2017.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN DALA ROSA CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO CALZOLARI - 

OAB:21254/O

 Autos nº: 726-04.2017.811.0096.

Código Apolo nº: 82558.

 Vistos, etc.

1 - Considerando o teor da certidão de ref. 123, em que informa que o réu 

Willian Dala Rosa Correa não possui nenhum encargo financeiro pendente 

nos autos, com base nos moldes do artigo 347 do Código de Processo 

Penal, DEFIRO o petitório de levantamento do valor depositado a título de 

fiança (ref. 109).

2 - INTIME-SE o réu para que, no prazo de 05 (cinco) dias, compareça à 

Secretaria do juízo e/ou peticione nos autos para INFORMAR a conta 

bancária de sua titularidade em que será realizada a restituição da fiança 

arbitrada.

 3 - Com a apresentação do número da conta bancária de titularidade do 

acusado, PROCEDA-SE com o levantamento do aludido valor.

 Não tendo nada mais a ser feito nos presentes autos, ARQUIVEM-SE o 

presente com as baixas e anotações pertinentes.
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 Cumpra-se, servindo a presente, no que couber, como MANDADO, 

O F Í C I O ,  C A R T A  P R E C A T Ó R I A ,  C A R T A  D E 

CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO.

Itaúba/MT, data da assinatura digital.

 Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 45786 Nr: 401-10.2009.811.0096

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edno Alves de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:OAB/MT 8.969-B, James Rogério Baptista - OAB:OAB/SP 

196.274, Juliano Marques Ribeiro - OAB:OAB/MT 8.973-B, Marcos da 

Silva Borges - OAB:8039-A/MT, Vitor Pinheiro Segantine - 

OAB:273735/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1) Ex positis, JULGO EXTINTO o processo, nos termo dos artigos 924, 

inciso II, e 925 do Código de Processo Civil.2) Ademais, tendo em vista que 

os valores já foram vinculados ao presente feito, conforme fls. 141/143, 

DETERMINO que seja intimada a parte exequente, em 05 dias, para 

apresentar a conta para o respectivo levantamento, visto que o advogado 

que requereu o levantamento á fl. 147, teve a sua procuração revogada 

quando da morte do autor e juntada da procuração de fl. 93. 3) Após, 

apresentada a conta bancária DEFIRO o levantamento dos referidos 

valores de fl. 140 em favor da parte exequente, por meio de alvará judicial, 

devendo a transferência ser realizada na conta informada, devendo ser 

observado, caso apresentada a conta do douto advogado, se este possui 

poderes para receber e dar quitação. 4) Após, INTIME-SE a parte 

exequente PESSOALMENTE, para cientificá-la do levantamento de valores 

e desta sentença.5) Caso não seja localizada no endereço por ela 

informado no processo, PROMOVA-SE a sua intimação via edital, no prazo 

de 20 dias.6) SEM custas e despesas processuais, a teor do disposto no 

artigo 3.º, inciso I, da Lei Estadual 7.603/2001. 7) Honorários advocatícios 

já tratados na r. decisão de fl. 126/127.8) Interposto recurso de apelação, 

independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade da 

insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC. Intime-se a parte 

apelada para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam 

os autos sem demora ao E. Tribunal Regional Federal da 1.ª Região, com 

os nossos cumprimentos.9) Registro automático da sentença com sua 

publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, 

da CNGC.10) Preclusas as vias recursais, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquivem-se os autos.P. I. CItaúba/MT, 12 de março 

2020.Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 47703 Nr: 675-03.2011.811.0096

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEVINO HELLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Plens - OAB:5603/MT

 7) Com o aporte do laudo pericial, INTIMEM-SE as partes para 

apresentarem os laudos elaborados por seus assistentes técnicos, no 

prazo de 15 dias, caso tenham sido indicados.CUMPRA-SE, servindo a 

presente, no que couber, como TERMO DE COMPROMISSO, MANDADO, 

OFÍCIO, CARTA PRECATÓRIA, CARTA DE INTIMAÇÃO, NOTIFICAÇÃO e 

CITAÇÃO.Itaúba/MT, 12 de março de 2020.Giselda Regina Sobreira de 

Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 47953 Nr: 80-67.2012.811.0096

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEI MARTINS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Leme Antonio - 

OAB:12613-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1) Ex positis, JULGO EXTINTO o processo, nos termo dos artigos 924, 

inciso II, e 925 do Código de Processo Civil.2) Tendo em vista que os 

valores já foram vinculados ao presente feito, conforme fls. 170/172, 

DEFIRO o levantamento dos referidos valores de fls. 168/169 em favor da 

parte exequente, por meio de alvará judicial, conforme requerido à fl. 163, 

devendo a transferência ser realizada na conta informada no sobredito 

petitório, visto que ao douto advogado foi outorgado poderes para de 

receber e dar quitação, pelo instrumento procuratório de fl. 21. 3) Após, 

INTIME-SE a parte exequente PESSOALMENTE para fim de cientificá-la 

acerca do levantamento dos valores. 4) Caso não seja localizada no 

endereço por ela informado no processo, PROMOVA-SE a sua intimação 

via edital, no prazo de 20 dias.5) SEM custas e despesas processuais, a 

teor do disposto no artigo 3.º, inciso I, da Lei Estadual 7.603/2001. 6) SEM 

condenação em honorários advocatícios, estes pela inexistência de 

litigiosidade. 7) Interposto recurso de apelação, independentemente de 

análise dos requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos 

arts. 994 a 1.014 do CPC. Intime-se a parte apelada para as 

contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem 

demora ao E. Tribunal Regional Federal da 1.ª Região, com os nossos 

cumprimentos.8) Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC.9) 

Preclusas as vias recursais, certifique-se, anote-se, baixe-se e 

arquivem-se os autos.P. I. CItaúba/MT, 04 de março de 2020.Giselda 

Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 71569 Nr: 842-49.2013.811.0096

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERCILIA DEPOLITO MORELATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROGERIO MENDES - 

OAB:OAB/MT 16.057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELLOS - 

OAB:OABMT 14258-A

 1) Ex positis, JULGO EXTINTO o processo, nos termo dos artigos 924, 

inciso II, e 925 do Código de Processo Civil.3) Custas e despesas 

processuais por conta da parte executada, conforme determinado na r. 

sentença de fls. 78/81.4) SEM condenação em honorários advocatícios, 

visto que já tratados ás fls. 221/224. 5) Interposto recurso de apelação, 

independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade da 

insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC. INTIME-SE a parte 

apelada para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam 

os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com os nossos 

cumprimentos.6) Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC.7) 

Preclusas as vias recursais, certifique-se, anote-se, baixe-se e 

arquivem-se os autos.P. I. CItaúba/MT, 18 de março de 2020.Giselda 

Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75805 Nr: 643-56.2015.811.0096

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL MARQUES DOS SANTOS, FRANCISCA 

ALMIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE ANTONIO DE ABREU, SINEIA 

FERNANDES ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE DA COSTA NETO - 

OAB:3710, Isabel Jung - OAB:, SÉRGIO HEMING - OAB:2869

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Nos termos do Art. 7º do Provimento 12/2017 e 20/2019 - CGJ, fica 

devidamente INTIMADA às partes REQUERENTES, através de seu 

advogado, para que efetuem, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento 

das custas processuais no importe de R$ 19.259,25 (dezenove mil, 

duzentos e cinquenta e nove reais e vinte e cinco centavos), a que foram 

condenados nos termos da r. sentença, sob pena de que o não 

recolhimento das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará na 

restrição do nome e CPF das partes requerentes junto à dívida ativa ou 

protesto extrajudicial, conforme disposto no art. 612, § 5º da CNGC/TJMT. 

Este valor deverá ser recolhido, discriminando de forma separada o valor 

das custas, sendo R$ 9.803,96 (nove mil oitocentos e três reais e noventa 

e seis centavos) e o valor da taxa, qual seja R$ 9.455,29 (nove mil 

quatrocentos e cinquenta e cinco reais e vinte e nove centavos). Fica 

cientificado que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link do lado 

esquerdo da tela - EMISSÃO DE GUIAS ONLINE” – Passo 01: emitir guia – 

Passo 02: selecione um serviço da lista: custas e taxas finais ou 

remanescentes – Passo 03: informe o número único do processo – 

BUSCAR – surge os dados do processo – próximo – OK - Passo 04: 

dados do pagante CPF/CNPJ – Tipo de receita: CUSTAS JUDICIAIS/TAXA 

JUDICIÁRIA – preencha os valores à recolher – GERAR GUIA. O sistema 

vai gerar um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) na Central de Arrecadação e Arquivamento do 

Fórum de Itaúba-MT, visando os procedimentos de arquivamento do 

processo.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000080-69.2020.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

EDMAR DE JESUS PEREIRA RIBEIRO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA SASSO ANDREOTTO OAB - MT19981/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALCIR DONATO (IMPETRADO)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚBA (IMPETRADO)

Magistrado(s):

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ITAÚBA 

DECISÃO Processo: 1000080-69.2020.8.11.0096. IMPETRANTE: EDMAR 

DE JESUS PEREIRA RIBEIRO IMPETRADO: VALCIR DONATO, PREFEITURA 

MUNICIPAL DE ITAÚBA Vistos, etc. 1) Trata-se de mandado de segurança, 

com pedido de concessão de medida liminar, impetrado por EDMAR DE 

JESUS PEREIRA RIBEIRO, devidamente qualificado, contra ato ilegal e 

arbitrário, supostamente praticado pelo PREFEITO MUNICIPAL DO 

MUNICÍPIO DE DE ITAÚBA/MT. 2) Em que pesem os diversos documentos 

juntados pelo impetrante, entendo imprescindível ouvir a autoridade tida 

como coatora. Assim sendo, nos termos do art. 7º, inciso I, da Lei nº 

12.016/2009, NOTIFIQUE-SE o coator do conteúdo da petição inicial, 

enviando-lhe a segunda via e as cópias dos documentos, a fim de que, no 

prazo de 10 (dez) dias, preste as informações. 3) Assim, NOTIFIQUE-SE a 

autoridade tida como coatora do conteúdo da petição inicial, enviando-lhe 

a segunda via e as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 

(dez) dias, preste as informações. 4) Posterior ao decurso do prazo, 

sendo as informações prestadas ou não, dê-se VISTA ao Ministério 

Público. 5) Após tudo cumprido, VENHA-ME o processo concluso, sem 

demora, para demais deliberações. Cumpra-se, servindo a presente, no 

que couber, como TERMO DE COMPROMISSO, MANDADO, OFÍCIO, CARTA 

PRECATÓRIA, CARTA DE INTIMAÇÃO, NOTIFICAÇÃO e CITAÇÃO. 

Itaúba-MT, data da assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira 

Andrade Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010093-47.2016.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS OAB - MT18890-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITAÚBA DESPACHO Processo: 

8010093-47.2016.8.11.0096. REQUERENTE: ODAIR JOSE DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 1) Sem delongas, ante 

hipossuficiência alegada pela parte autora, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do Código de 

Processo Civil. 2) RECEBO o recurso somente no efeito devolutivo, nos 

termos do artigo 43 da Lei 9.099/95, visto que preenchidos os requisitos. 

3) Considerando que a parte recorrida já apresentou contrarrazões, 

observadas as formalidades legais, REMETA-SE o processo à Turma 

Recursal, consignando os nossos cumprimentos. Cumpra-se, servindo a 

presente, no que couber, como TERMO DE COMPROMISSO, MANDADO, 

OFÍCIO, CARTA PRECATÓRIA, CARTA DE INTIMAÇÃO, NOTIFICAÇÃO e 

CITAÇÃO. Itaúba-MT, data da assinatura digital. Giselda Regina Sobreira 

de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000256-82.2019.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

J. V. S. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONI REZENDE DE PAULA OAB - MT0014205A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. P. L. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ITAÚBA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ITAÚBA AV. AVENIDA 

TANCREDO NEVES, 799, CENTRO, ITAÚBA - MT - CEP: 78510-000 - 

TELEFONE: (66) 35611039 Processo n. 1000256-82.2019.8.11.0096 C E R 

T I D Ã O Nos termos da legislação vigente e art. 992 da CNGC-MT, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimação da parte requerente, 

para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar acerca da 

contestação apresentada nos autos. ITAÚBA, 13 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000043-13.2018.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO CAMARGO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ITAÚBA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ITAÚBA AV. AVENIDA 

TANCREDO NEVES, 799, CENTRO, ITAÚBA - MT - CEP: 78510-000 - 

TELEFONE: (66) 35611039 Processo n. 1000043-13.2018.8.11.0096 C E R 

T I D Ã O Nos termos da legislação vigente e art. 990 da CNGC-MT, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimação da parte requerente, 

para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar acerca da 

petição e documentos juntados nos autos no ID. 26943229, sob pena de 

arquivamento do feito, conforme determinado na sentença. ITAÚBA, 13 de 

março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010024-49.2015.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER PEREIRA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FIC FINANCEIRA ITAU CBD S/A (REQUERIDO)

PASCHOALOTTO SERVICOS FINANCEIROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ITAÚBA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ITAÚBA AV. AVENIDA 

TANCREDO NEVES, 799, CENTRO, ITAÚBA - MT - CEP: 78510-000 - 

TELEFONE: (66) 35611039 Processo n. 8010024-49.2015.8.11.0096 C E R 

T I D Ã O Nos termos da legislação vigente e art. 990 da CNGC-MT, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimação da parte requerente, 

para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da petição e 

documentos juntados aos autos no ID. 8805561. ITAÚBA, 13 de março de 

2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000180-58.2019.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN FONSECA LEMOS FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE OLIVEIRA BASSO OAB - MT25613/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ITAÚBA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ITAÚBA AV. AVENIDA 

TANCREDO NEVES, 799, CENTRO, ITAÚBA - MT - CEP: 78510-000 - 

TELEFONE: (66) 35611039 Processo nº 1000180-58.2019.8.11.0096 C E R 

T I D Ã O ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe Capítulo V, da Seção 15, Artigo 1.002, da 

CNGC/MT e Art. 22 da Portaria 01/2019 deste Juízo, bem como o 

Provimento 56/2007 - CGJ, considerando o Recurso Inominado interposto 

no ID nº 30255610, impulsiono os presentes autos com a finalidade de 

INTIMAR a Parte Recorrida para, no prazo de 10 (dez) dias, oferecer 

resposta escrita (art. 42, §2º da Lei nº 9099/95). ITAÚBA, 13 de março de 

2020.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000464-66.2019.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

João Guedes Carrara (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

João Guedes Carrara OAB - MT0014865A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ITAÚBA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ITAÚBA AV. AVENIDA 

TANCREDO NEVES, 799, CENTRO, ITAÚBA - MT - CEP: 78510-000 - 

TELEFONE: (66) 35611039 Processo nº 1000464-66.2019.8.11.0096 C E R 

T I D Ã O Intimar o advogado da parte exequente, para que, no prazo legal 

dias, se manifeste sobre os Embargos à Execução juntada aos autos, 

conforme ID nº .27848108. ITAÚBA, 13 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000465-51.2019.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

João Guedes Carrara (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

João Guedes Carrara OAB - MT0014865A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ITAÚBA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ITAÚBA AV. AVENIDA 

TANCREDO NEVES, 799, CENTRO, ITAÚBA - MT - CEP: 78510-000 - 

TELEFONE: (66) 35611039 Processo n. 1000465-51.2019.8.11.0096 C E R 

T I D Ã O Intimar o advogado da parte exequente, para que, no prazo legal 

dias, se manifeste sobre os Embargos à Execução juntados aos autos, 

conforme ID nº .27848592. ITAÚBA, 13 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000451-67.2019.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

João Guedes Carrara (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

João Guedes Carrara OAB - MT0014865A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ITAÚBA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ITAÚBA AV. AVENIDA 

TANCREDO NEVES, 799, CENTRO, ITAÚBA - MT - CEP: 78510-000 - 

TELEFONE: (66) 35611039 Processo nº 1000451-67.2019.8.11.0096 C E R 

T I D Ã O Intimar o advogado da parte exequente, para que, no prazo legal, 

se manifeste sobre os Embargos à Execução juntados aos autos, 

conforme ID nº .27393417. ITAÚBA, 13 de março de 2020.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 73317 Nr: 870-80.2014.811.0096

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELAR BALESTRIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS RIBEIRO MOTA - 

OAB:10491/B

 Autos nº: 870-80.2014.811.0096.

Código Apolo nº: 73317.

 Vistos, etc.

1 – RELATÓRIO

Trata-se de Termo Circunstanciado instaurado para apurar a prática do 

crime previsto no artigo 54, §1º, da Lei nº 9.605/98, em tese, praticado por 

Adelar Balestrin.

O Ministério Público ofereceu denúncia às ref. 01 – fl. 01/02.

A denúncia foi recebida na data de 27 de julho de 2015, pela decisão de 

ref. 01 – fl. 106.

Formalizado os autos, vieram conclusos para deliberação.

2 – FUNDAMENTAÇÃO

O caso é de extinção do processo pela ocorrência de prescrição da 

pretensão punitiva estatal, senão vejamos.

O crime previsto no artigo 54, §1º, da Lei nº 9.605/98, é cominada a pena 

máxima de 01 (um) ano de detenção, prescrevendo assim em 04 (quatro) 

anos – é o que diz o artigo 109, inciso V, do Código Penal.

Verifica-se dos autos que a denúncia foi recebida em 23/05/2012 e, 

fatalmente decorreu, entre a data do seu recebimento e data hodierna, 

lapso temporal superior a 04 (quatro) anos.

3 – DISPOSITIVO

Diante do exposto, conforme previsão do artigo 61 do Código de Processo 

penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do(s) denunciado(s) Adelar 

Balestrin, pela ocorrência da prescrição, com fundamento no art. 107, IV 

c/c art. 109, inciso V, ambos do Código Penal.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as cautelas 

necessárias.

Ciência ao Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Itaúba, data da assinatura digital.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000615-32.2019.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINALDO ALVES OAB - MT15508-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIANE MACIEL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITAÚBA DECISÃO Processo: 
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1000615-32.2019.8.11.0096. EXEQUENTE: GILMAR ALVES EXECUTADO: 

JOSIANE MACIEL Vistos, etc. 1) EXPEÇA-SE mandado de citação, penhora 

e avaliação, para que a parte executada pague em 03 dias, a contar do 

ato citatório, como disciplina do artigo 829 do Código de Processo Civil. 2) 

Transcorrido o prazo sem pagamento, com o mesmo mandado citatório, o 

Sr.º Oficial de Justiça REALIZARÁ a penhora e a avaliação dos bens 

encontrados, conforme artigo 831 do Código de Processo Civil, 

LAVRANDO-SE auto de penhora, termo de depósito e laudo de avaliação, 

observando-se a gradação legal do artigo 835 desse mesmo Digesto 

Adjetivo, ressaltados os bens impenhoráveis e os inalienáveis, descritos 

nos artigos 832 e 833 do CPC. 3) Não sendo localizada a parte executada, 

o Sr.º Oficial de Justiça DEVERÁ arrestar-lhe tantos bens quantos bastem 

para garantir a execução, servindo-se preferencialmente de indicações da 

parte exequente, observados os comandos dos artigos 830, caput e § 1º, 

e 831 do CPC. 4) Efetuada a penhora, DESIGNE-SE audiência de 

conciliação, e INTIME-SE a parte executada para comparecer à audiência 

designada, quando poderá oferecer embargos, por escrito ou verbalmente 

(art. 53, § 1º da Lei 9.099/95). 5) Não apresentados os embargos em 

audiência, ou julgados improcedentes, INTIME-SE a parte exequente, em 05 

dias, para requerer o que entender de direito. 6) Se a parte executada 

optar pelo parcelamento previsto no artigo 916 do CPC, DIGA a parte 

exequente, no prazo de 05 dias, vindo em conclusão a seguir. 7) FIXO os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor do crédito 

exequendo, na forma do art. 827 do Código de Processo Civil. Em caso de 

pagamento integral do valor indicado na inicial, no prazo, os honorários 

advocatícios são devidos pela metade, a teor do artigo 827, §1º, do Código 

de Processo Civil. 8) Inexistindo bens penhoráveis, REMETAM-SE os autos 

conclusos para sentença de extinção (art. 53, § 4º, Lei nº 9.099/1995). 

Cumpra-se, servindo a presente, no que couber, como TERMO DE 

COMPROMISSO, MANDADO, OFÍCIO, CARTA PRECATÓRIA, CARTA DE 

INTIMAÇÃO, NOTIFICAÇÃO e CITAÇÃO. Itaúba-MT, data da assinatura 

digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000101-16.2018.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO OAB - MT0003508A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITAÚBA SENTENÇA Processo: 

1000101-16.2018.8.11.0096. REQUERENTE: MARCOS ANTONIO DE 

SOUZA REQUERIDO: OMNI FINANCEIRA S/A Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, a teor do disposto no artigo 38 da Lei 9.099/1995. DECIDO. 

Trata-se de cumprimento de sentença, proposto por MARCOS ANTONIO 

DE SOUZA em face da OMINI FINANCEIRA S/A. ambos qualificados. 

Prolatada a r. sentença no Id. n.º 19384597. Informado o depósito do 

pagamento dos valores a título de condenação no Id. n.º 25281045, para 

tanto juntou o comprovante de Id. n.º 25281047. Petitório da parte 

exequente de Id. n.º 26169281, informando que a parte executada 

depositou os valores, de modo que requereu o seu levantamento, a 

sinalizar que concorda com os valores, visto que nada requereu, sendo o 

alvará devidamente pago, consoante Id. n.º 29086775. A parte exequente 

requereu o levantamento dos valores, de modo a indicar que concorda 

com os valores depositados judicialmente, uma vez que nada mais 

pugnou. Desse modo, é a redação do artigo 924, inciso II, do Novo Código 

de Processo Civil: Art. 924. Extingue-se a execução quando: (...) II - a 

obrigação for satisfeita. (...)”. Nesse passo, quitado o crédito exequendo, 

a extinção do processo é medida que se impõe, pois exaurido o seu 

mérito, pelo pagamento. Não há constrições ou restrições, nem liberações 

ou diligências outras a serem promovidas. Sem pendências, visto que o 

alvará já foi devidamente pago. 1) Ex positis, JULGO EXTINTO o processo, 

nos termo dos artigos 924, inciso II, e 925 do Código de Processo Civil. 2) 

SEM custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, 

visto que incabíveis nesta fase processual, a teor do disposto nos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. 3) Registro automático da sentença com sua 

publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, 

da CNGC. 4) Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, 

certifique-se, anote-se e arquivem-se os autos, com as baixas devidas. P. 

I. C Itaúba/MT, data da assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de 

Oliveira Andrade Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000031-62.2019.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO ZANON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELINGTON PEREIRA DA COSTA OAB - MT21696/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELISIE CHRISTINE TENORIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITAÚBA SENTENÇA Processo: 

1000031-62.2019.8.11.0096. REQUERENTE: RAIMUNDO ZANON 

REQUERIDO: ELISIE CHRISTINE TENORIO Vistos. Trata-se de ação de 

execução de título extrajudicial ajuizada por RAIMUNDO ZANON em face 

de ELISIÊ TENÓRIO, ambos qualificados. Recepcionada a causa pela r. 

decisão DE Id. n.º 20434001. Integrada a lide no Id. n.º 20939865. 

Designada audiência de conciliação, conforme certidão de Id. n.º 

25153977. A parte exequente informou no Id. n.º 25728127, que as partes 

se compuseram em uma ação trabalhista que englobou os valores neste 

feito discutidos. É O BREVE RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO. Acerca do 

entendimento do ilustre doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves[1], o 

interesse processual é uma condição da ação. Como tal será analisada 

desde o recebimento da ação e até o seu trânsito em julgado. Ocorrendo a 

perda superveniente de uma das condições da ação, o processo será 

extinto sem resolução de mérito. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. 

Novo Código de Processo Civil Comentado. 3.ª edição. – Salvador: Ed. 

JusPodivm, 2018. pág. 838). As parte entabularam acordo em uma ação 

na Justiça do Trabalho, cujas condições acordadas atingiram o presente 

feito. Desse modo, houve a perda superveniente do objeto da presente 

ação, não havendo mais necessidade e nem utilidade em levá-la adiante. 

Nessa esteira, é o entendimento do artigo 485, inciso VI, do Código de 

Processo Civil, aplicável à espécie por força do artigo 771 desse mesmo 

diploma instrumental, que determina a extinção do processo sem 

resolução do mérito, quando ausente uma das condições da ação, nesse 

caso o interesse processual, tendo em vista a perda superveniente do 

objeto da presente demanda, visto que as parte se compuseram 

amigavelmente. Logo, a extinção do feito é medida que se impõe. 1) Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, nos 

termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. 2) SEM 

condenação em custas e despesas processuais, bem como honorários 

advocatícios, visto que incabíveis nesta fase processual, a teor do 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. 3) Registro automático 

da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a 

teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 4) Preclusas as vias recursais, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se o processo. P. I. C. 

Itaúba/MT, data da assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira 

Andrade Juíza de Direito [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo 

Código de Processo Civil Comentado. 3.ª edição. – Salvador: Ed. 

JusPodivm, 2018. pág. 838.
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Processo Número: 1000113-93.2019.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA AKEMY PEREIRA MATSUMOTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CALZOLARI OAB - MT0021254A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))
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GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITAÚBA SENTENÇA Processo: 

1000113-93.2019.8.11.0096. REQUERENTE: CLAUDIA AKEMY PEREIRA 

MATSUMOTO REQUERIDO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA Vistos, etc. 

Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, passo 

ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. 

Inicialmente, registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não 

está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, 

bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua 

convicção. Registro ainda, que a parte Requerida apresentou 

contestação, - Id. 20316113 e por sua vez a Requerente impugnou, Id. 

21129817. Das preliminares. Questão de ordem – necessária retificação 

do polo passivo. Acolho, a presente liminar para que passe a figurar no 

polo passivo a empresa Sky Serviços de Banda Larga Ltda. De perda do 

objeto – cumprimento prévio. A Requerida, em sua defesa arguiu pela 

perda do objeto, vez que os valores e o contrato contestados, já foram 

cancelados e estão sem valores devidos, conforme demonstra os prints 

de telas sistêmicas ao contexto da contestação. Deixo de acolher uma vez 

que a Requerida tão somente procedeu com o cancelamento, em razão do 

ajuizamento da presente demanda. Não havendo mais preliminares, passo 

ao julgamento do Mérito. Trata-se de Ação declaratória de inexistência de 

relação jurídica, c.c. reparação civil por danos materiais e morais ajuizada 

por Claudia Akemy Pereira Matsumoto Maciano em face do Sky Serviços 

de Banda Larga Ltda. (Sky Brasil Serviços S.A.) devidamente qualificados 

nos autos. Notícia na exordial que atua como professora nesta Comarca 

de Itaúba/MT e que a tempos vem recebendo mensagens de telefone e 

constantes ligações da empresa Requerida, com diversas cobranças de 

planos de TV que nunca contratou. Afirma que, não reconhecendo a 

cobrança em outubro de 2017 encaminhou por escrito de próprio punho no 

e-mail da Requerida uma reclamação explicando que nunca contratou o 

plano de TV, bem como fez um boletim de ocorrência e ainda entrou em 

contato via telefone com a empresa Requerida, para que procedesse com 

a baixa e cancelamento das cobranças e as ligações indevidas. Sucede 

que, recebeu supostos 07 (sete) boletos de assinaturas/contratos 

diversos na importância de R$ 4.764,21 (quatro mil setecentos e sessenta 

e quatro reais e vinte e um centavos), mesmo ter feito as reclamações e 

por não reconhecer a dívida e nem o contrato e com isso vem passando 

por transtornos em seu ambiente de trabalho e em seu horário de 

descanso, por algo que nunca contratou. Alega mais, que diante da 

arbitrariedade da Requerida pelas diversas cobranças indevidas não 

restou outra alternativa a não ser ajuizar a presente demanda. Juntou 

documentos com a exordial. Realizada a audiência de conciliação em 

24.06.2019 – Id. 21092473, a Requerida ofertou proposta de acordo e a 

autora sua contrapropostas tais quais não foram aceitas pelas partes e 

assim restou infrutífera a tentativa de acordo entre as partes, tendo o feito 

o seu prosseguimento normal. Em defesa – Id. 20316113, a Requerida, 

contesta em preliminar pela perda do objeto e pela retificação do polo 

passivo. E, no mérito, contesta em suma pela boa fé da empresa, haja 

vista que pelo contrário do que alega a autora a mesma possuía diversos 

contratos com a Requerida e que por ausência de pagamento das 

assinaturas foram feitas as cobranças. Contesta ainda, que tais valores 

foram zerados quando em sede de cumprimento prévio por parte da 

empresa, e que antes disso os contratos estavam em plena cobrança, e 

mais que a simples cobrança indevida sem pagamentos e sem justa 

negativação nos órgãos de proteção ao crédito não enseja danos morais. 

Ainda contesta, que o envio de cobranças e ligações não são capazes de 

gerar danos morais ao consumidor, e mais não houve pagamento de 

qualquer quantia a empresa requerida para que ensejasse a restituição 

dos valores em sua forma dobrada, e ainda pela ausência de dano moral, 

e ao final pela improcedência da ação. Por sua vez, a Requerente 

impugnou a contestação Id. 21129817, em sua totalidade, e reiterou os 

pedidos da peça de ingresso pela procedência da ação. Pois muito bem. 

Compete a autora provar o fato constitutivo do seu direito (artigo 373, 

inciso I do NCPC) e ao réu os fatos modificativos, impeditivos ou extintivos 

do referido direito, artigo 373, inciso II do NCPC. Desse modo, em análise 

ao conjunto probatório, observo que a autora recebeu diversas cobranças 

via SMS e por e-mail, bem como realizou reclamações administrativas e 

ainda fez Boletim de Ocorrência nº. 2017.353563 datado de 24.10.2017, 

para cessar com as cobranças, no entanto não obteve êxito. Ademais, 

verifica-se que a empresa Requerida apenas procedeu com o 

cancelamento do contrato e dos valores cobrados, quando do ajuizamento 

da presente ação. Dessa forma, tem-se que a autora provou os fatos 

constitutivos do seu direito, artigo 373, inciso I do NCPC. Ao contrário da 

Requerida, que não trouxe aos autos nenhum contrato devidamente 

assinado pela autora, para demonstrar a contratação, bem como a 

legitimidade pelas cobranças do valor de R$ 4.764,21 (quatro mil 

setecentos e sessenta e quatro reais e vinte e um centavos), logo 

deixando de provar os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do 

direito do autor, artigo 373, inciso II do NCPC. Portanto, diante das provas 

apresentadas entendo que razão assiste a Requerente, em ter os 

contratos das assinaturas do plano de TV, bem como as cobranças no 

valor total de R$ 4.764,21 (quatro mil setecentos e sessenta e quatro reais 

e vinte e um centavos), realizados em seu nome cancelados. Quanto a 

devolução do valor total de R$ 4.764,21 (quatro mil setecentos e sessenta 

e quatro reais e vinte e um centavos), referente aos contratos/assinatura 

do Plano TV, em sua forma simples ou dobrada, entendo ao caso presente 

que a autora não faz jus, uma vez que a autora não demonstra nos autos 

que realizou algum pagamento referente as cobranças indevidas em seu 

nome. Lado outro, quanto ao dano moral não há dúvida de que a conduta 

da Requerida em efetuar cobranças indevidas através de ligações por 

SMS e por e-mail, provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão 

suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que autora teve que 

parar com suas atividades para fazer boletim de ocorrência, bem como 

realizar reclamações perante a Requerida, para cessar com as cobranças 

e ainda ajuizar a presente demanda. Logo, entendo no caso presente ser 

cabível o dano moral devido a perda do tempo útil em que a 

consumidora/Requerente teve que despender para procurar por diversas 

vezes a Requerida para solucionar a questão das cobranças indevidas 

em seu nome. Neste sentido cito a jurisprudência abaixo transcrita, em que 

o consumidor por diversas vezes efetuou reclamações e não teve 

solução, perdendo se assim o seu tempo útil, para tentar resolver a 

questão, a qual não foi resolvida em tempo oportuno, in verbis: EMENTA: 

Apelação Cível. 1. A parte autora alega que contratou serviço de internet 

banda larga, mas a velocidade da conexão sequer atinge 30% da 

velocidade contratada. Requer o reparo do serviço e indenização por 

danos morais. 2. Por sentença, foi reconhecida a precariedade do serviço, 

sendo a parte ré condenada a efetuar o reparo. Julgado improcedente o 

pedido de indenização por danos morais. 3. Apelação da parte autora. 

Requer a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por 

danos morais. 4. A hipótese não trata de mero aborrecimento, porquanto 

revela frustrações, chateações e perda de tempo útil do consumidor, que 

no caso efetuou diversas reclamações administrativas (protocolos 

indicados na petição inicial), mas ainda assim não teve o serviço reparado 

em tempo oportuno. 5. Entendo que a quantia de R$5.000,00, é necessária 

e suficiente para compensar o abalo moral sofrido, bem como indicar ao 

fornecedor que no Responsabilidade civil pela perda do tempo livre futuro 

deve agir com respeito ao consumidor e as suas legítimas expectativas. 6. 

Provimento Parcial do Recurso (TJRJ: Apelação Cível nº. 0031807- 

24.2010.8.19.0021, Rel. Des. Peterson Barroso Simão, 2013). De tal modo, 

no que tange ao quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do 

dano moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos 

para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, 

estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a 

título de indenização, tendo-se em mente os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade. Desta maneira, a indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de cometer ilícitos desta natureza. Esses elementos me 

autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 3.000,00 (três mil 

reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento sem causa 

da Requerente, refletindo no patrimônio da Requerida de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. Posto isso, desnecessárias outras 

considerações, nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, JULGO pelo acolhimento da preliminar quanto a retificação 

do polo passivo para que passe a figurar a empresa Sky Serviços de 

Banda Larga Ltda. e quanto a preliminar de perda do objeto deixo de 

acolher e no mérito pela PROCEDÊNCIA EM PARTE da presente ação para: 
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1. CONDENAR a Requerida a indenizar a Requerente pelos danos morais 

no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), o qual deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC/IBGE desta decisão e acrescido de juros legais 

a partir do evento danoso; 2. DETERMINAR que a Requerida proceda com 

o cancelamento das assinaturas/contrato do Plano de TV, em nome da 

autora. 3. DECLARAR inexistente a dívida R$ 4.764,21 (quatro mil 

setecentos e sessenta e quatro reais e vinte e um centavos), cobrada em 

nome da autora, relativa as assinatura/contrato de Plano de TV. Sem 

custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto o projeto de sentença a Meritíssima Juíza Togada. 

Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publicada no sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Giselda Regina 

Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000138-43.2018.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

JOCIELI PEREIRA MESQUITA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

LR CO SINOP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITAÚBA SENTENÇA Processo: 

1000138-43.2018.8.11.0096. REQUERENTE: JOCIELI PEREIRA MESQUITA 

DA CRUZ REQUERIDO: CLARO S.A., LR CO SINOP Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. 

Inicialmente, registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não 

está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, 

bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua 

convicção. Registro ainda, que a parte Requerida Claro S.A. apresentou 

contestação Id. 21865248 e por sua vez a Requerente impugnou Id. 

22077968. Ressalta-se que a parte Requerida LR CO Sinop, devidamente 

citada, não se fez presente em audiência de conciliação realizada em 

15.07.2019, Id. 21768923, e, nem tampouco justificou a sua ausência, bem 

como não apresentou sua defesa. Logo, considerando a ausência 

injustificada da Requerida LR CO Sinop, na presente ação, decreto-lhe à 

revelia, nos termos do artigo 20 da Lei 9.099/95 e artigo 344 do NCPC, e 

passo ao julgamento antecipado da lide em relação a empresa Requerida 

Claro S.A. Fundamento e decido. Trata-se de Ação declaratória de 

restituição de quantia paga c.c. indenização por danos morais c.c. tutela 

antecipada, ajuizada por Jocieli Pereira Mesquista em face de Claro S.A. e 

LR CO Sinop, devidamente qualificados nos autos. Notícia na exordial que 

foi feito um plano de telefonia móvel em seu nome pela empresa 

Requerida, onde por sua vez os vendedores da segunda Requerida 

garantiram que a operadora possuía cobertura na região que a autora 

reside, na cidade de Itaúba/MT. Afirma que quando chegou nesta urbe o 

plano telefônico não funcionou, tanto para ligações quanto internet, isso 

porque a referida empresa não possui cobertura nesta região. Aduz ainda 

que passados 06 (seis) dias da compra se dirigiu novamente até a loja da 

segunda Requerida, mais se negaram a realizar a devolução do valor 

pago, apenas lhe deram o protocolo nº. 20175523844088 para 

cancelamento, sucede que até o presente momento nada foi solucionado e 

com isso está com sua linha bloqueada sem fazer ligações e acessar a 

internet em razão de ter sido ludibriada em adquirir o plano de uma 

operadora que não possui sinal na cidade. Alega mais, que diante da 

arbitrariedade não lhe restou alternativa a não ser ajuizar a presente 

demanda, para o cancelamento do plano, bem como não ter seu nome 

restrito no rol de maus pagadores. Juntou documentos com a exordial. 

Liminar indeferida, Id. 20339458. Realizada audiência de conciliação em 

15.07.2019, Id. 21768923, restou infrutífera a tentativa de acordo entre as 

partes presente em audiência. Em defesa, Id. 21865248 a Requerida Claro 

S.A. contesta em suma que na data de 08.08.2017 a autora contratou o 

plano de telefone “Oferta Conjunta Claro Mix”, na linha 66 99213-0508 

referente ao contrato nº. 106887466, e para demonstrar anexa print telas 

sistêmicas ao contexto da contestação. Ainda contesta, que a autora 

realizou aquisição de aparelho celular mediante benefício comercial e 

estava ciente do período mínimo de permanência e da possibilidade de 

multa em caso de cancelamento antes do período de 12 (doze) meses, 

conforme consta do contrato de adesão, no entanto na data de 

14.08.2017 a parte entrou em contato alegando falhas no tocante aos 

serviços de internet, oportunidade em que solicitou o cancelamento dos 

serviços dos quais foram prontamente atendidos, e ficando ciente da 

cobrança de multa proporcional pelo cancelamento. Contesta mais, que a 

cobrança é devida e refere-se ao período de 08/08/2017 a 01/09/2017 e a 

cobrança contratual, e ao final pleiteia pela improcedência da ação. Na 

impugnação, Id. 22077968, a Requerente reiterou os pedidos da peça de 

ingresso, impugnando os documentos trazidos pela Requerida, bem como 

pleiteou pelo julgamento antecipado da lide e ao final pela procedência da 

ação. Pois muito bem. Em análise aos autos observo que a autora aderiu 

ao contrato da Requerida Claro S.A., referente ao plano de serviços 

pós-pagos – SMP, na modalidade de pacote/serviço oferta conjunta Claro 

Mix, na data de 08.08.2017, e estando ciente das regras contratuais, 

conforme consta no contrato devidamente assinado pela autora. Por 

conseguinte, consta dos autos que ciente estava a autora das cláusulas 

contratuais, principalmente referente a multa rescisória, proporcional ao 

tempo restante para o término do prazo de permanência e ao valor do 

benefício comercial concedido, conforme consta do Termo de Adesão e 

do Contrato de Permanência – Pós Pago, anexo aos autos, Id. 21865248. 

Cumpre ressaltar ainda, que em observância aos autos consta das 

faturas anexas, Id. 21865248 que houve a utilização dos serviços pela 

autora, logo restou demonstrado que não houve bloqueio na linha 

telefônica em relação aos serviços de internet e de ligações, sendo assim 

a parte Requerida demonstrou os fatos modificativos, extintivos e 

impeditivos do direito da autora, artigo 373, inciso II do NCPC. Ao contrário 

da autora que apenas alegou falhas na prestação de serviços, porém não 

demonstrou nos autos a ocorrência dessa falha em relação a cobertura 

da operadora Claro S.A., junto a cidade de Itauba/MT, relativa a ligações e 

serviços de internet, pois da análise das faturas apresentadas pela 

Requerida observa-se que houve a utilização dos serviços, sendo assim a 

autora deixou de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, artigo 

373, inciso I do NCPC. Deste modo, ante as circunstâncias em que os 

fatos ocorreram aliados à prova produzida pela Requerida, permitem um 

juízo razoavelmente seguro de cognição a respeito dos fatos, os quais, 

muito provavelmente ocorreram da forma narrada na contestação. 

Portanto, havendo demonstração inequívoca da culpa exclusiva da 

consumidora, não há que se falar em responsabilidade do fornecedor 

sobre os danos morais, conforme previsão do art. 14, § 3º, II, da Lei nº 

8.078/90. Destarte, no que se refere ao fato em que se funda a pretensão, 

vigora a regra do artigo 373, inciso I, do NCPC, exigindo da autora sua 

plena demonstração, sob pena de improcedência da reclamação, ou seja, 

competia a parte Requerente comprovar a não existência de cobertura da 

operadora Claro S.A., na cidade de Itauba/MT. Nesta condição, inexistindo 

ou não comprovando satisfatoriamente a conduta culposa da parte 

Requerida, a improcedência da ação se impõe. Por outro lado, quanto ao 

pleito pela indenização de danos morais, não vislumbro ao caso que a 

autora tenha passado por constrangimentos perante terceiras pessoas 

que tenha atingido a sua honra ou a sua dignidade. Como se sabe, o 

direito à indenização está adstrito à evidência da ilicitude e à comprovação 

de três elementos, quais sejam: a ação ou omissão dolosa ou culposa do 

causador do dano; o dano e o nexo causal existente entre a conduta do 

agente e o resultado lesivo. A ausência de qualquer deles desautoriza o 

reconhecimento do dever de indenizar. Em demandas em que se busca 

indenização por danos morais, não se admite a presunção dos fatos. É 

imprescindível que se traga prova cabal do fato alegado, sendo dever da 

parte autora instruir a demanda com as provas necessárias a amparar o 

direito invocado. Necessário referir que o campo de atuação do dano 

moral deve ser restringido a casos de efetiva lesão aos direitos da 

personalidade, sob pena de banalização do nobre instituto. Ocorre que, in 
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casu, não há prova nos autos do constrangimento ou transtorno que 

pudesse ensejar a compensação pecuniária a título de danos morais, não 

havendo razão para o deferimento da pretensão indenizatória, haja vista 

que não houve a negativação do nome da autora no rol de inadimplentes. 

Posto isso, desnecessários outras considerações, e nos termos do artigo 

487, inciso I do NCPC, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos da exordial. Sem 

custas e sem honorários, transitada em julgado, ao arquivo, com as 

baixas, anotações e demais formalidades. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão do projeto de sentença ao Meritíssimo Juiz 

Togado. Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Publicada no sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Giselda Regina 

Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Comarca de Itiquira

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000103-62.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MUNICIPIO DE ITIQUIRA (REU)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

Autos nº: 1000103-62.2019.811.0027 Vistos. Primeiro, verifica-se a 

necessidade de confirmar o cumprimento da decisão proferida nos autos, 

quanto à realização do procedimento médico requerido. Assim, intime parte 

interessada (GABRIEL DA COSTA ALVARENGA), através do substituto 

processual, para que no prazo de até 05 (cinco) dias informe a realização 

do procedimento requerido. Com as informações, volte concluso para 

análise da contestação apresentada pelo Estado, bem como a 

impugnação. Quanto ao requerimento aportado em manifestação ID 

298999885 do Ministério Público, à secretaria para certifique o necessário. 

Cumpra-se. Após, volte concluso. Itiquira, 13 de março de 2020. Rafael 

Siman Carvalho Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000089-49.2017.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA DA COSTA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITIQUIRA DESPACHO Processo: 

1000089-49.2017.8.11.0027. Vistos, etc. Considerando o termo de 

Audiência de Conciliação (ID 11876207) dando conta à ausência de ambas 

as partes, bem como que não consta nos autos informação acerca da 

citação e intimação das partes, determino que encaminhe os autos sejam 

encaminhados a Secretaria para que promova o necessário para o 

devidamente andamento do feito. Após a citação, encaminhem-se os 

autos a Conciliadora desta Comarca para designação de audiência de 

conciliação. Itiquira/MT, 11 de março de 2020. Rafael Siman Carvalho Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000080-87.2017.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROCHA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA OAB - MT15629-O 

(ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

MIRIAM GONCALVES BARBOSA OAB - MT0011795A (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO OAB - MT4611-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITIQUIRA DESPACHO Número do Processo: 

1000080-87.2017.8.11.0027 Polo Ativo: ANTONIO ROCHA DA SILVA Polo 

Passivo: VIVO S/A Vistos etc., É certo que conforme Provimento n. 

29/2014, da lavra do Conselho da Magistratura do Estado de Mato Grosso 

é atribuição do Juiz Leigo nos Juizados Especiais Cíveis “dirigir o 

processo, apreciando os pedidos de produção de provas e determinando 

a realização de outras que entenda necessárias;” conforme artigo 9º, I, a, 

do citado Provimento. Assim, considerando a necessidade de juntada de 

documento indispensável na propositura da ação, nos termos do artigo 

320 do CPC, e, após, constatado que a parte Promovente trouxe aos 

autos, comprovante de endereço em nome de terceiro, é que RECOMENDO 

a conversão do julgamento em diligência, para: DETERMINAR a parte 

Reclamante que, no prazo de 10 (dez) dias, traga aos autos, comprovante 

de endereço em seu nome, como água, luz, telefone, IPTU, ou se, em nome 

de terceiro, comprove o vínculo, trazendo declaração assinada com firma 

reconhecida em cartório, sob pena de indeferimento da inicial. Após 

manifestação, faça nova conclusão. Expeça-se o necessário. Submeto o 

presente Projeto de decisão ao Juiz de Direito Dr. Rafael Siman Carvalho, 

para apreciação e posterior homologação, nos termos do artigo 40 da Lei 

9099/95. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Itiquira/MT, 12 de março de 

2020. HOTERLENE LOPES DE MORAES Juíza Leiga Para que produza os 

seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 

c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

HOMOLOGO o projeto de decisão elaborado pela Juíza Leiga. Publique-se. 

Intimem-se as partes. Itiquira/MT, data registrada no sistema. Rafael Siman 

Carvalho Juiz de Direito.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000103-96.2018.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA FERREIRA PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITIQUIRA Autos nº: 1000103-96.2018.811.0027 

SENTENÇA Trata-se de Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c 

Inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais, movida por 

Rosana Ferreira Pires em face de Energisa Distribuidora de Energia. 

Consoante consta dos autos, mais especificamente da petição de ID 

15273110, foi apresentado pedido de desistência da ação. É o relatório. 

DECIDO. Consta do petitório de ID 15273110, que a parte autora não tem 

mais interesse no prosseguimento do feito e requer sua extinção. 

Vislumbro que não houve o oferecimento de contestação pelo requerido, 

não havendo, assim, óbice para a extinção da ação, consoante o §4º do 

art. 485 do CPC. Assim, no termos do art. 485, inciso VIII, e § 5º do Código 

de Processo Civil, homologo, por sentença, a desistência da ação, para 
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que surtam seus efeitos legais e, assim, declaro extinto o processo sem 

julgamento do mérito. Publique-se. Registre-se. Desnecessário o trânsito 

em julgado, arquivem-se. Itiquira/MT, 13 de março de 2020. Rafael Siman 

Carvalho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000093-86.2017.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE ALVES DA SILVA DELGUINGARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

Autos nº: 1000093-86.2017.811.0027 -SENTENÇA- Dispensado o relatório, 

nos termos do artigo 38, “in fine”, da Lei 9.099/95. DECIDO. Compulsando 

os autos, verifico que a parte reclamante devidamente intimada para 

comparecer a audiência designada, deixou de comparecer ao ato, 

conforme se observa nos autos (ID 11841033, 11099200). Destarte, 

conforme dispõe, estando à parte devidamente intimada, porém, deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo é causa de extinção 

e sem julgamento do mérito, conforme dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei 

9.099/95. Ademais, o Enunciado n.º 20 do FONAJE, dispõe obrigatoriedade 

da parte comparecer pessoalmente nas audiências, senão vajamos: "O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto." A jurisprudência é 

assente neste sentido, senão vejamos: “64333840 - JUIZADO ESPECIAL. 

Ausência do autor e seu procurador em audiência de instrução e 

julgamento, embora pessoalmente intimados. Pedido expresso do réu para 

extinção do feito. Sentença, contudo, acolhendo o pedido, sequer fazendo 

menção ao fato. Incidência do artigo 51, I da Lei nº 9.099/95 e Enunciado 

nº 20 do fonaje. Recurso conhecido e provido. Se o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências o processe será extinto. As 

audiências a que a Lei se refere são tanto a de conciliação quanto a de 

instrução e julgamento. O dispositivo em questão (artigo 51, inciso I) é de 

clareza meridiana, tornando obrigatória a presença do autor nessas 

audiências, sequer se admitindo seja representado no ato por advogado, 

por mais especiais que sejam os poderes inseridos na procuração, 

porquanto o princípio básico da justiça especial é a conciliação das partes 

e nada melhor do que a reunião das mesmas para a obtenção de um 

possível acordo. (TJSC; Rec. 2008.300201-8; São Carlos; Terceira Turma 

de Recursos Cíveis e Criminais; Rel. Juiz Selso de Oliveira; DJSC 

23/04/2010; Pág. 450). (grifo nosso).” Ante o exposto, e por tudo que nos 

autos consta, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 51, inciso I, da Lei 

9.099/95. Transitada em julgado, proceda-se às baixas devidas e 

comunicações de praxe, arquivando-se o feito. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Itiquira/MT, 13 de março de 

2020. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000289-85.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

GOIAS COMERCIAL DE VETERINARIA, MATERIAIS E MOVEIS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE GOMES CHAVES BOBATO OAB - MS13524 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDREILSON SOARES DA COSTA (EXECUTADO)

MARIA EVIRLANDIA DA CONCEICAO SOARES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITIQUIRA SENTENÇA Autos n° 

1000289-85.2019.8.11.0027 Vistos, etc. Trata-se de Ação de Exeução de 

Título Executivo Extrajudicial ajuizada por Goiás Comercial de Veterinária, 

Materiais e Moveis LTDA, em face de Vandreilson Soares da Costa, 

ambos qualificados no preâmbulo inicial. As partes em petição protocolada 

em ID 1000289-85.2019.811.0027 em 29/10/2019 peticionaram informando 

que as partes realizaram um acordo extrajudicial colocando fim ao objeto 

da presente lide, requerendo, portanto, a sua homologação, bem como a 

extinção do presente feito. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. 

Fundamento. Nesse sentido, uma vez que as partes peticionaram 

informando que fizeram um acordo que coloca fim o presente conflito, bem 

como postulou pela extinção do processo, em nome do princípio da 

segurança jurídica, a alternativa razoável para este Juízo é homologar a 

referida transação, resolvendo o processo no mérito, principalmente, 

considerando a inexistência de óbice legal, uma vez que se trata de direito 

disponível. Com efeito, o artigo 487 do Código de Processo Civil elenca as 

situações em que haverá a resolução do mérito, contemplando, em seu 

inciso III, alínea “b” a hipótese dos autos, in verbis, qual seja, quando o juiz 

homologar a transação. Ante o exposto, julgo extinto o presente processo, 

COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, inciso III, alínea “b” do 

Novo CPC. ISENTO de custas processuais de acordo com art.55 de lei 

9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Desnecessário o prazo 

recursal, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de praxe. 

Itiquira/MT, 13 de março de 2020. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000035-15.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

JURANDYR DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COSMO ANDRE FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITIQUIRA SENTENÇA Processo: 

1000035-15.2019.8.11.0027. Trata-se de Ação Execução de Título 

Extrajudicial proposta por JURANDYR DE SOUZA em desfavor de ANDRE 

FERREIRA DA SILVA. Consubstanciado ao que consta nos autos evento 

de ID 18438016 a parte requerente no ato da intimação para comparecer 

na audiência de conciliação informou ao oficial de justiça que a parte 

requerida quitou integralmente o débito, motivo pelo qual, pugna pela 

extinção do feito. Relatei. Decido. Conforme constam nos autos ID 

18438016, a parte autora informou o adimplemento do débito objeto dos 

presentes autos. Destarte, satisfeita a obrigação, DECLARO EXTINTO o 

processo executivo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 

924, II do Código de Processo Civil. Desnecessário decurso de prazo, 

arquivem-se com as cautelas e baixas devidas. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Itiquira-MT, 13 de março de 2020. Rafael Siman Carvalho Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010009-59.2016.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

GOITIQUIRA MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO TOMAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITIQUIRA SENTENÇA Processo: 

8010009-59.2016.8.11.0027. Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Cumprimento de Sentença ajuizada por GOITIQUIRA MOVEIS E MATERIAIS 

DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME, em face de Paulo Tomas, ambos qualificados 

no preâmbulo inicial. As partes em petição protocolada em ID 11761376 em 

15/02/2018 peticionaram informando que as partes realizaram um acordo 

extrajudicial colocando fim ao objeto da presente lide, requerendo, 

portanto, a sua homologação, bem como a extinção do presente feito. 

Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Fundamento. Nesse sentido, 

uma vez que as partes peticionaram informando que fizeram um acordo 

que coloca fim o presente conflito, bem como postulou pela extinção do 

processo, em nome do princípio da segurança jurídica, a alternativa 

razoável para este Juízo é homologar a referida transação, resolvendo o 

processo no mérito, principalmente, considerando a inexistência de óbice 

legal, uma vez que se trata de direito disponível. Com efeito, o artigo 487 

do Código de Processo Civil elenca as situações em que haverá a 

resolução do mérito, contemplando, em seu inciso III, alínea “b” a hipótese 

dos autos, in verbis, qual seja, quando o juiz homologar a transação. Ante 
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o exposto, julgo extinto o presente processo, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, na forma do art. 487, inciso III, alínea “b” do Novo CPC. ISENTO de 

custas processuais de acordo com art.55 de lei 9.099/95. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Transitado em julgado, em nada sendo requerido, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de praxe. Itiquira/MT, 

13 de março de 2020. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000042-07.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

A. J. O. DA ROSA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

WILSON PEREIRA DA ROSA JUNIOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCONES DA CONCEICAO LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITIQUIRA SENTENÇA Processo: 

1000042-07.2019.8.11.0027. Vistos, etc. Trata-se de Ação de Exeução de 

Título Executivo Extrajudicial ajuizada por A.J.O da Rosa & LTDA-ME, em 

face de Marcones da Conceição Lima Vandreilson, ambos qualificados no 

preâmbulo inicial. No evento 18983904 durante realização de audiência de 

conciliação o preposto do reclamante manifestou nos autos pela 

desistência do feito, tendo em vista que o reclamada já teria efetuado o 

pagamento integral do débito objeto da presente lide, razão pela qual 

requereu a extinção do feito. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. 

Fundamento. Nesse sentido, uma vez que o preposto da parte autora 

comunicou no ato da realização da audiência de conciliação o pagamento 

integral do débito, bem como postulou pela extinção do processo. Posto 

isso, DECLARO EXTINTO o processo executivo COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 924, II do Código de Processo Civil. 

Desnecessário decurso de prazo arquivem-se com as cautelas e baixas 

devidas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Itiquira/MT, 13 de março de 

2020. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000127-27.2018.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

L C RODRIGUES E SANTOS LTDA - ME (REQUERENTE)

LINDINALVA CONSTANTINO RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Ademar de Jesus (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITIQUIRA SENTENÇA Processo nº. 

1000127-27.2018.811.0027. Vistos, etc. Aberta a audiência de 

Conciliação, foi constatada a presença de ambas as partes, 

desacompanhadas de advogado. A audiência restou exitosa, de forma 

que as partes entraram em um acordo colocando fim ao objeto do 

presente processo, conforme Termo de Audiência de ID 16146252 em 

25/10/2018, requerendo, portanto, a sua homologação, bem como a 

extinção do presente feito. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. 

Fundamento. Nesse sentido, uma vez que as partes livremente fizeram um 

acordo que coloca fim o presente conflito, qual seja, "como forma de 

encerrar o processo e as partes darem ampla e geral quitação, o 

requerido aceita pagar e a autora aceita receber a quantia total de R$ 

425,00 (quatrocentos e vinte e cinco reais), sendo uma entrada no valor 

de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), com vencimento no dia 10 de 

novembro de 2.018, e mais 02 (duas) parcelas no valor de R$ 137,50 

(cento e trinta e sete reais e cinquenta centavos) cada uma, com 

vencimento em 10 de dezembro de 2018 e 10 de janeiro de 2019. Os 

pagamentos deverão ser feitos mediante depósito bancário/transferência, 

na conta corrente 12206-8, agência 2186-5, Banco do Brasil S/A, de 

titularidade de Lindinalva Constantino Rodrigues. Em caso de atraso no 

pagamento, haverá o vencimento antecipado da dívida e o acréscimo de 

10% do valor total. Pediram a homologação do acordo". Em nome do 

princípio da segurança jurídica, a alternativa razoável para este Juízo é 

homologar a referida transação, resolvendo o processo no mérito, 

principalmente, considerando a inexistência de óbice legal, uma vez que 

se trata de direito disponível. Decido. Dessa forma, HOMOLOGO POR 

SENTENÇA o acordo entre as partes, para que produza os seus efeitos 

jurídicos, em consequência, julgo extinto o presente processo, COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, inciso III, alínea “b” do 

Novo CPC. ISENTO de custas processuais de acordo com art.55 de lei 

9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitado em julgado, em 

nada sendo requerido, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações de praxe. Itiquira/MT, 13 de março de 2020. Rafael Siman 

Carvalho Juiz de Direito

Comarca de Jauru

Vara Única

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000154-13.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

N. A. C. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA NOVAK OAB - MT10886-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. J. F. N. (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JAURU 

VARA ÚNICA DE JAURU Av. Rui Barbosa, nº. 850, Centro, Jauru-MT - 

CEP: 78255-000 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO ATOS 

ORDINATÓRIOS (CPC, ART. 152, VI) JOYLIS SOARES, Gestor Judiciário 

Substituto, lotado na Vara Única da Comarca de Jauru, no uso das 

funções inerentes ao seu cargo e na forma da Lei, em cumprimento à 

legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 701, XVIII, e 482, VI, 

ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos Provimentos nº 52, 

53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste 

Estado,·IMPULSIONA·os presentes autos, a fim de que: 1. Seja a advogada 

da parte requerente intimada, via DJE, a fim de que se manifeste nos autos 

acerca da certidão juntado ao ID 30279904 Jauru/MT,·13 de março de 

2020. [assinado eletronicamente] DANIELLE DE LA FUENTE GOLTARA GIL 

Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000573-33.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LOPES DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JAURU 

VARA ÚNICA DE JAURU Av. Rui Barbosa, nº. 850, Centro, Jauru-MT - 

CEP: 78255-000 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO ATOS 

ORDINATÓRIOS (CPC, ART. 152, VI) JOYLIS SOARES, Gestor Judiciário 

Substituto, lotado na Vara Única da Comarca de Jauru, no uso das 

funções inerentes ao seu cargo e na forma da Lei, em cumprimento à 

legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 701, XVIII, e 482, VI, 

ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos Provimentos nº 52, 

53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste 

Estado,·IMPULSIONA·os presentes autos, a fim de que: 1. INTIMAR o 

advogado da parte autora, via Diário de Justiça Eletrônico, para que 

apresente Impugnação à Contestação, caso queira, no prazo de 15 

(quinze) dias. Jauru/MT,·10 de março de 2020. [assinado eletronicamente] 

JOYLIS SOARES Gestor Judiciário Substituto

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000403-61.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

ANIZIA MARIA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JAURU 

VARA ÚNICA DE JAURU Av. Rui Barbosa, nº. 850, Centro, Jauru-MT - 

CEP: 78255-000 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO ATOS 

ORDINATÓRIOS (CPC, ART. 152, VI) JOYLIS SOARES, Gestor Judiciário 

Substituto, lotado na Vara Única da Comarca de Jauru, no uso das 

funções inerentes ao seu cargo e na forma da Lei, em cumprimento à 

legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 701, XVIII, e 482, VI, 

ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos Provimentos nº 52, 

53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste 

Estado,·IMPULSIONA·os presentes autos, a fim de que: 1. INTIMAR o 

advogado da parte autora, via Diário de Justiça Eletrônico, para que 

apresente Impugnação à Contestação, caso queira, no prazo de 15 

(quinze) dias. Jauru/MT,·10 de março de 2020. [assinado eletronicamente] 

JOYLIS SOARES Gestor Judiciário Substituto

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000809-82.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI MAGAL DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO RICCI GARCIA OAB - MT15078-O (ADVOGADO(A))

WAGNER PERUCHI DE MATOS OAB - MT9865-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JAURU 

VARA ÚNICA DE JAURU Av. Rui Barbosa, nº. 850, Centro, Jauru-MT - 

CEP: 78255-000 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO ATOS 

ORDINATÓRIOS (CPC, ART. 152, VI) JOYLIS SOARES, Gestor Judiciário 

Substituto, lotado na Vara Única da Comarca de Jauru, no uso das 

funções inerentes ao seu cargo e na forma da Lei, em cumprimento à 

legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 701, XVIII, e 482, VI, 

ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos Provimentos nº 52, 

53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste 

Estado,·IMPULSIONA·os presentes autos, a fim de que: 1. INTIMAR o 

advogado da parte autora, via Diário de Justiça Eletrônico, para que 

apresente Impugnação à Contestação, caso queira, no prazo de 15 

(quinze) dias. Jauru/MT,·10 de março de 2020. [assinado eletronicamente] 

JOYLIS SOARES Gestor Judiciário Substituto

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000821-96.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

AZENIRA RODRIGUES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JAURU 

VARA ÚNICA DE JAURU Av. Rui Barbosa, nº. 850, Centro, Jauru-MT - 

CEP: 78255-000 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO ATOS 

ORDINATÓRIOS (CPC, ART. 152, VI) JOYLIS SOARES, Gestor Judiciário 

Substituto, lotado na Vara Única da Comarca de Jauru, no uso das 

funções inerentes ao seu cargo e na forma da Lei, em cumprimento à 

legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 701, XVIII, e 482, VI, 

ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos Provimentos nº 52, 

53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste 

Estado,·IMPULSIONA·os presentes autos, a fim de que: 1. INTIMAR o 

advogado da parte autora, via Diário de Justiça Eletrônico, para que 

apresente Impugnação à Contestação, caso queira, no prazo de 15 

(quinze) dias. Jauru/MT,·10 de março de 2020. [assinado eletronicamente] 

JOYLIS SOARES Gestor Judiciário Substituto

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000731-88.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO BERNARDINO GAMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA OAB - MT0020236A 

(ADVOGADO(A))

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JAURU 

VARA ÚNICA DE JAURU Av. Rui Barbosa, nº. 850, Centro, Jauru-MT - 

CEP: 78255-000 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO ATOS 

ORDINATÓRIOS (CPC, ART. 152, VI) JOYLIS SOARES, Gestor Judiciário 

Substituto, lotado na Vara Única da Comarca de Jauru, no uso das 

funções inerentes ao seu cargo e na forma da Lei, em cumprimento à 

legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 701, XVIII, e 482, VI, 

ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos Provimentos nº 52, 

53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste 

Estado,·IMPULSIONA·os presentes autos, a fim de que: 1. INTIMAR o 

advogado da parte autora, via Diário de Justiça Eletrônico, para que 

apresente Impugnação à Contestação, caso queira, no prazo de 15 

(quinze) dias. Jauru/MT,·10 de março de 2020. [assinado eletronicamente] 

JOYLIS SOARES Gestor Judiciário Substituto

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000102-80.2020.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI OAB - MT7568-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL GOMES DE MOURA JUNIOR (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JAURU 

VARA ÚNICA DE JAURU Av. Rui Barbosa, nº. 850, Centro, Jauru-MT - 

CEP: 78255-000 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO ATOS 

ORDINATÓRIOS (CPC, ART. 152, VI) JOYLIS SOARES, Gestor Judiciário 

Substituto, lotado na Vara Única da Comarca de Jauru, no uso das 

funções inerentes ao seu cargo e na forma da Lei, em cumprimento à 

legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 701, XVIII, e 482, VI, 

ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos Provimentos nº 52, 

53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste 

Estado,·IMPULSIONA·os presentes autos, a fim de que: 1. Seja intimada a 

parte autora, por intermédio de seu(s) patrono(s), a fim de que efetue o 

pagamento referente à diligência do Oficial de Justiça, a ser recolhida 

mediante Guia de Pagamento emitida no site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, no link “Emissão de Guias Online” e, em seguida, 

“Emissão de Guia de Diligência”, no prazo de 15 (quinze) dias, 

identificando o local da intimação de cada intimando(a), devendo ser 

acostado aos autos o respectivo comprovante, possibilitando, assim, o 

cumprimento do mandado a ser expedido nos autos; 2. Seja intimada, 

ainda, que a emissão da referida Guia de Pagamento deverá ser realizada 

de modo a constar a correta identificação do processo, sob pena de 

inviabilizar o cumprimento do respectivo mandado; 3. INTIMAR o advogado 

da parte autora, via DJE, para que junte aos autos o memorial de cálculo, 

no prazo de 05 (cinco) dias, a fim de possibilitar o cumprimento da missiva. 

Jauru/MT,·13 de março de 2020. [assinado eletronicamente] JOYLIS 

SOARES Gestor Judiciário Substituto

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000822-81.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DA SILVA BATISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JAURU 

VARA ÚNICA DE JAURU Av. Rui Barbosa, nº. 850, Centro, Jauru-MT - 

CEP: 78255-000 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO ATOS 

ORDINATÓRIOS (CPC, ART. 152, VI) JOYLIS SOARES, Gestor Judiciário 

Substituto, lotado na Vara Única da Comarca de Jauru, no uso das 

funções inerentes ao seu cargo e na forma da Lei, em cumprimento à 

legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 701, XVIII, e 482, VI, 

ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos Provimentos nº 52, 

53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste 

Estado. CONSIDERANDO que a contestação apresentada no autos foi 

protocolada TEMPESTIVAMENTE,·IMPULSIONO·os presentes autos, a fim 
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de que: 1. INTIMAR o advogado da parte autora, via Diário de Justiça 

Eletrônico, para que apresente Impugnação à Contestação, caso queira, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Jauru/MT,·12 de fevereiro de 2020. 

[assinado eletronicamente] JOYLIS SOARES Gestor Judiciário Substituto

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000027-41.2020.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - MT16691-A (ADVOGADO(A))

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM RODRIGUES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

MARIA BALBINO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

LIVERCINO BALBINO DE BARROS (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JAURU 

VARA ÚNICA DE JAURU Av. Rui Barbosa, nº. 850, Centro, Jauru-MT - 

CEP: 78255-000 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO ATOS 

ORDINATÓRIOS (CPC, ART. 152, VI) JOYLIS SOARES, Gestor Judiciário 

Substituto, lotado na Vara Única da Comarca de Jauru, no uso das 

funções inerentes ao seu cargo e na forma da Lei, em cumprimento à 

legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 701, XVIII, e 482, VI, 

ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos Provimentos nº 52, 

53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste 

Estado,·IMPULSIONA·os presentes autos, a fim de que: 1. Seja intimada a 

parte autora, por intermédio de seu(s) patrono(s), a fim de que efetue o 

pagamento referente à diligência do Oficial de Justiça, a ser recolhida 

mediante Guia de Pagamento emitida no site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, no link “Emissão de Guias Online” e, em seguida, 

“Emissão de Guia de Diligência”, no prazo de 15 (quinze) dias, 

identificando o local da intimação de cada intimando(a), devendo ser 

acostado aos autos o respectivo comprovante, possibilitando, assim, o 

cumprimento do mandado a ser expedido nos autos; 2. Seja intimada, 

ainda, que a emissão da referida Guia de Pagamento deverá ser realizada 

de modo a constar a correta identificação do processo, sob pena de 

inviabilizar o cumprimento do respectivo mandado. Jauru/MT,·9 de março 

de 2020. [assinado eletronicamente] JOYLIS SOARES Gestor Judiciário 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000538-73.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI AQUINO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JAURU 

VARA ÚNICA DE JAURU Av. Rui Barbosa, nº. 850, Centro, Jauru-MT - 

CEP: 78255-000 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO ATOS 

ORDINATÓRIOS (CPC, ART. 152, VI) JOYLIS SOARES, Gestor Judiciário 

Substituto, lotado na Vara Única da Comarca de Jauru, no uso das 

funções inerentes ao seu cargo e na forma da Lei, em cumprimento à 

legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 701, XVIII, e 482, VI, 

ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos Provimentos nº 52, 

53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste 

Estado,·IMPULSIONA·os presentes autos, a fim de que: 1. INTIMAR o 

advogado da parte autora, via Diário de Justiça Eletrônico, para que 

apresente Impugnação à Contestação, caso queira, no prazo de 15 

(quinze) dias. Jauru/MT,·9 de março de 2020. [assinado eletronicamente] 

JOYLIS SOARES Gestor Judiciário Substituto

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000772-55.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXSANDRO COSTA DA SILVA - ME (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JAURU 

VARA ÚNICA DE JAURU Av. Rui Barbosa, nº. 850, Centro, Jauru-MT - 

CEP: 78255-000 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO ATOS 

ORDINATÓRIOS (CPC, ART. 152, VI) JOYLIS SOARES, Gestor Judiciário 

Substituto, lotado na Vara Única da Comarca de Jauru, no uso das 

funções inerentes ao seu cargo e na forma da Lei, em cumprimento à 

legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 701, XVIII, e 482, VI, 

ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos Provimentos nº 52, 

53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste 

Estado,·IMPULSIONA·os presentes autos, a fim de que: 1. Seja intimada a 

parte autora, por intermédio de seu(s) patrono(s), a fim de que efetue o 

pagamento referente à diligência do Oficial de Justiça, a ser recolhida 

mediante Guia de Pagamento emitida no site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, no link “Emissão de Guias Online” e, em seguida, 

“Emissão de Guia de Diligência”, no prazo de 15 (quinze) dias, 

identificando o local da intimação de cada intimando(a), devendo ser 

acostado aos autos o respectivo comprovante, possibilitando, assim, o 

cumprimento do mandado a ser expedido nos autos; 2. Seja intimada, 

ainda, que a emissão da referida Guia de Pagamento deverá ser realizada 

de modo a constar a correta identificação do processo, sob pena de 

inviabilizar o cumprimento do respectivo mandado. Jauru/MT,·9 de março 

de 2020. [assinado eletronicamente] JOYLIS SOARES Gestor Judiciário 

Substituto
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 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 53216 Nr: 905-17.2019.811.0047

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CARLOS RAOMOS DA CRUZ, Cpf: 

02368038167, Rg: 1.801.257-4, Filiação: Stela Novato da Cruz e Sebastião 

Ramos da Cruz, data de nascimento: 20/07/1987, brasileiro(a), natural de 

Itabirinha de Mantena-MG, solteiro(a), sem profissão, Telefone 3244-1241. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: PROCEDER A CITAÇÃO DA PESSOA, acima mencionada, dos 

termos da presente ação, bem como para que caso queira, apresente 

contestação no prazo de 05 (cinco) dias.

Resumo da Inicial: Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO CAUTELAR – 

INCIDENTE -, em que a ofendida/vítima GERCINEIA APARECIDA ANDRADE, 

brasileira, inscrita sob o CPF n. 023.601.751-90, portadora de Cédula de 

Identidade n. 17947766 SSP/MT, nascida em 6/7/1982, natural de 

Jauru-MT, filha de Gerssy Ferreira Andrade e Maria das Graças de 

Oliveira Andrade, residente à rua 1, n. 1337, bairro Vista Alegre, município 

de Jauru-MT, telefone (65) 99973-3621 requereu a aplicação de MEDIDAS 

PROTETIVAS DE URGÊNCIA – Lei n. 11.340/2006, art. 18 e ss. -, por meio 

de expediente encaminhado/remetido através da autoridade policial - Lei n. 

11.340/2006, art. 12, III -, tendo como suposto ofensor/autor do fato 

CARLOS RAOMOS DA CRUZ, brasileiro, inscrito sob o CPF n. 

023.680.381-67, portador de Cédula de Identidade n. 18012574 SSP/MT, 

nascido em 20/7/1987, natural de Itabirinha-MG, filho de Sebastião Ramos 

da Cruz e Stela Novato da Cruz, residente Av. Padre Nazareno Lanciotti, 

bairro Centro, município de Jauru-MT, telefone (65) 98454-0796. Narra que 

teve um relacionamento com o ofensor/autor CARLOS RAOMOS DA CRUZ 

por aproximadamente 4 (quatro) anos, porém estão separados desde 

fevereiro. Que solicitou que CARLOS saísse da residência, todavia, este 

se mudou para um apartamento no mesmo prédio onde também possuí um 

salão de beleza. Aduz que CARLOS a persegue quando a vê saindo com 
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outras pessoas e no dia 5/6/2019, ocasião em que a viu saindo em um 

veículo com um amigo, passou a mandar mensagens dizendo que iria 

quebrar o carro e que se não ficasse com ele não ficaria com mais 

ninguém. Assim, diante da situação foi ao encontro de CARLOS em frente 

ao salão com o objetivo de pedir que a deixasse em paz, mas ele a 

empurrou para dentro do local e a trancou, oportunidade em que tentou 

tirar roupa e beijá-la, somente a soltando com a chegada de sua filha 

Amanda e, após isso, foram todos encaminhados à Delegacia de Policia. 

Analiso-as independentemente de manifestação do Ministério Público, o 

qual deverá ser prontamente comunicado – Lei n. 11.340/2006, art. 19, § 

1º. É o necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente 

fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de 

feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, 

bem como metas diversas de produtividade impostas e a serem 

cumpridas. A ofendida/vítima requereu medidas protetivas de urgência 

previstas na Lei n. 11.340/2006, que estabelece mecanismos para coibir e 

prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, bem como estatui 

em sua interpretação que serão considerados os fins sociais a que se 

destina e, especialmente, as condições peculiares das mulheres em 

situação de violência doméstica e familiar. Dispõe o art. 5º da Lei n. 

11.340/2006 quais situações configuram violência doméstica e familiar 

contra a mulher, a exemplo de qualquer ação ou omissão baseada no 

gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou 

psicológico e dano moral ou patrimonial no âmbito da unidade doméstica, 

da família e em qualquer relação íntima de afeto, na qual o ofensor/autor 

do fato conviva ou tenha convivido com a ofendida/vítima, 

independentemente de coabitação, sendo que o art. 7º e incisos da 

legislação especial prescrevem as formas de violência doméstica e 

familiar, entre as quais, a violência física, psicológica, sexual, patrimonial e 

moral. No artigo 22 da Lei n. 11.340/2006 estão elencadas algumas 

medidas voltadas ao sujeito ativo da violência doméstica e que obrigam o 

ofensor/autor do fato, enquanto que nos arts. 23 e 24 as voltadas à 

ofendida/vítima, tendo aquelas como exemplo: suspensão da posse ou 

restrição do porte de armas, com comunicação ao órgão competente; 

afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida; 

proibição de determinadas condutas, entre as quais a aproximação da 

ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de 

distância entre estes e o agressor, o contato com a ofendida, seus 

familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação, bem como a 

frequentação de determinados lugares a fim de preservar a integridade 

física e psicológica da ofendida; restrição ou suspensão de visitas aos 

dependentes menores, ouvida a equipe de atendimento multidisciplinar ou 

serviço similar; prestação de alimentos provisionais ou provisórios. As 

medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz, a 

requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida, pessoa natural 

quem não precisará estar acompanhada de advogado(a) – Lei n. 

11.340/2006, art. 27, parte final -, de imediato, independentemente de 

audiência das partes e de manifestação do Ministério Público, bem como 

serão aplicadas isolada ou cumulativamente, e poderão ser substituídas a 

qualquer tempo por outras de maior eficácia, sempre que os direitos 

reconhecidos na Lei n. 11.340/2006 forem ameaçados ou violados – Lei n. 

11.340/06, art. 19, caput e §§ 1º e 2º. Outrossim, o caput do art. 22 da Lei 

n. 11.340/2006 possibilita a aplicação cumulativa ou individual das medidas 

Página 1 previstas, razão pela qual, em atenção aos princípios da 

dignidade da pessoa humana - art. 1º, III, da CRFB/88 -, segurança - art. 

5º, caput, da CRFB/88 -, assistência à família - art. 226, § 8º, da CRFB/88 - 

e proteção, conforme disciplina do art. 1º c/c art. 22 e ss. da Lei n. 

11.340/2006, APLICO, de IMEDIATO, ao suposto ofensor/autor do fato 

CARLOS RAOMOS DA CRUZ, as seguintes medidas: 1.A PROIBIÇÃO de 

determinadas condutas, especificamente a APROXIMAÇÃO DA 

OFENDIDA, fixando o limite mínimo de distância de 50m (cinquenta metros) 

entre este(s) e o agressor/autor do fato, justificada pelos fatos narrados 

com o pedido de proteção - Lei n. 11.340/2006, art. 22, III, “a”; 2.A 

PROIBIÇÃO de determinadas condutas, especificamente o CONTATO COM 

A OFENDIDA, por qualquer meio de comunicação, justificada pelos fatos 

narrados com o pedido de proteção - Lei n. 11.340/2006, art. 22, III, “b”; 

3.A PROIBIÇÃO de determinadas condutas, especificamente 

FREQUENTAÇÃO DE DETERMINADOS LUGARES, NA HIPÓTESE a 

residência da vítima localizada à rua 1, n. 1337, bairro Vista Alegre, 

município de Jauru-MT e trabalho localizado à Av. Padre Nazareno 

Lanciotti, Centro (salão espaço vitrine da beleza), município de Jauru-MT, a 

fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida, a qual é 

justificada pelos fatos narrados com o pedido de proteção - Lei n. 

11.340/2006, art. 22, III, “c”. Diversamente, a ofendida/vítima apresentou 

pedido de PROIBIÇÃO de determinadas condutas, especificamente a 

APROXIMAÇÃO DE SEUS FAMILIARES E DAS TESTEMUNHAS, assim como 

de PROIBIÇÃO de CONTATO COM SEUS FAMILIARES E TESTEMUNHAS, 

por qualquer meio de comunicação, contudo não narrou fatos suficientes 

ou justificou/motivou algo que permita ao magistrado restringir direitos do 

ofensor/autor do fato de forma tão ampla, sem individualizar quais os 

beneficiários de eventual concessão e com risco de praticar crime pelo 

descumprimento – Lei n. 11.340/2006, art. 24-A, incluído pela Lei n. 

13.641/2018 -, motivo pelo qual há aparente falta de interesse e, por ora, 

INDEFIRO. Igualmente INDEFIRO o pedido de afastamento do ofensor/autor 

do fato do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida, visto que 

informou que quando do termino do relacionamento solicitou que aquele 

saísse da residência, de modo que o ofensor e ofendida não mais 

convivem na mesma casa. INDEFIRO ainda o pedido de SEPARAÇÃO DE 

CORPOS objetiva comprovar o dies a quo da separação de fato, 

desconstituir o vínculo jurídico existente quando conviventes/em união 

estável ou casados, neste permitindo o início da contagem do prazo para o 

pedido de divórcio, antecipar a cessação dos deveres de coabitação e 

fidelidade recíproca, contudo não restou suficientemente demonstrado 

pela ofendida/vítima a presença de união estável ou casamento com 

ofensor/autor do fato, motivo pelo qual há aparente falta de interesse e, 

por ora. Ante o exposto, DETERMINO que sejam cumpridas as medidas 

protetivas e, havendo resistência do ofensor/agressor, ou caso se torne 

necessário, requisite o auxílio de força policial, a qualquer momento, para 

garantir efetivo adimplemento da decisão, nos termos do artigo 22, § 3º, da 

Lei n. 11.340/2006, assim como DETERMINO que oficie à autoridade 

policial, comunicando-a que foram concedidas as medidas protetivas de 

urgência acima indicadas, devendo garantir proteção da ofendida/vítima, 

inclusive no caso de descumprimento, na forma estabelecida pelo artigo 

11 e seus incisos da Lei n. 11.340/2006. Esclareço expressamente ser 

possível ao magistrado/juiz, a requerimento do Ministério Público ou a 

pedido da ofendida, conceder novas medidas protetivas de urgência ou 

rever aquelas já concedidas, se entender necessário à proteção da 

ofendida, de seus familiares e de seu patrimônio, ouvido o Ministério 

Público - Lei n. 11.340/06, art. 19, § 3º. Notifique o ofensor/autor do fato 

da decisão, consignando que o descumprimento das medidas protetivas 

poderá implicar na decretação da PRISÃO PREVENTIVA – art. 313, III, do 

CPP e art. 20 da Lei n. 11.340/2006 – ou na sua PRISÃO EM FLAGRANTE 

pela prática de crime – Lei n. 11.340/2006, art. 24-A, incluído pela Lei n. 

13.641/2018 -, assim como, em sendo necessário, poderá ser obrigado a 

utilizar EQUIPAMENTO ELETRÔNICO DE MONITORAMENTO/TORNOZELEIRA 

para fins de fiscalização imediata e efetiva das medidas, facultando-se à 

ofendida/vítima, nessa hipótese, requerer, expressa e justificadamente, o 

uso do botão de alerta, que é um mecanismo eletrônico a ser acionado em 

situações nas quais se sentirem ameaçados – Lei n. 11.340/06, art. 19, § 

3º; CNGC, art. 1.703 e §§. Intime a ofendida/vítima e esclareça que, caso 

necessite e não tenha advogado constituído ou condições de contratá-lo, 

poderá comparecer à Defensoria Pública na Comarca para buscar a 

assistência judiciária – Lei n. 11.340/2006, arts. 18, II e 28. Ciência ao 

Ministério Público para que adote as providências cabíveis – Lei n. 

11.340/2006, art. 18, III e art. 19, § 1º, parte final. Advirto o responsável 

pelo cumprimento que “A ofendida não poderá entregar intimação ou 

notificação ao agressor” - Lei n. 11.340/2006, art. 21, parágrafo único. 

Atentem o(s) Gestor(es), Oficiais de Justiça e demais ao determinado na 

CNGC, art. 347, XII e art. 546 e ss., entre os quais a prioridade de 

tramitação – Lei n. 11.340/06, art. 33, parágrafo único -, identificação com 

tarja azul e vermelha em seu dorso, uma de cada, os prazos de 

movimentação e cumprimento. Em sendo necessário, por presentes os 

requisitos mínimos para seu cumprimento, a decisão poderá SERVIR 

COMO MANDADO – CNGC, art. 1690, § 6º. Cumpra, expedindo o 

necessário. Às providências.

Despacho/Decisão: Vistos.Trata-se de requerimento de medidas 

protetivas aviado por GERCINA APARECIDA ANDRADE, comunicando a 

suposta ocorrência de importunação, com as implicações da Lei n. 

11.340/2006, perpetradas, em tese, por CARLOS RAOMOS DA 

CRUZ.Deferidas as medidas protetivas em parte (Ref. 4).Consta certidão 

(Ref. 18), informando que foi intimada apenas a ofendida, uma vez que o 

requerido não foi encontrado no endereço informado nos autos. 

DECIDOEm razão da tentativa frustrada de localização do requerido, 

CITE-O por EDITAL com prazo de 15 (quinze) dias, por analogia ao art. 
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361, do CPP, nos termos das medidas protetivas deferidas (Ref. 4).Após o 

prazo, certifique-se e volte-me concluso para deliberação.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Leonardo Lopes da 

Silva, digitei.

Jauru, 12 de março de 2020

Joylis Soares Gestor Judiciário Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53710 Nr: 1135-59.2019.811.0047

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ranier Alves Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RANIER ALVES PEREIRA, Cpf: 

96356650168, Rg: 598059, Filiação: Josefa Alves Pereira e Nivlado 

Pereira, brasileiro(a), Telefone 999965339. atualmente em local incerto e 

não sabido

Finalidade: PROCEDER A INTIMAÇÃO do flagrado do inteiro teor da decisão 

abaixo transcrita.

Despacho/Decisão: VIstos em plantão judiciário, I - Constata-se do auto de 

prisão em flagrante que o autuado RANIER ALVES PEREIRA foram detidos 

em estado de flagrância, porterem supostamente cometido à infração 

prevista no art. 306, da Lei 9.503/97. Constam dos autos as advertências 

legais quanto aos direitos constitucionais do flagrado. A prisão foi 

efetuada legamente e no termos do art. 302, I, do Código de Processo 

Penal. II - Arbritrada a fiança, os autuados encontra-se em liberdade, como 

se depreende dos autos. III - Desta feita, certifique-se acerca do destino 

da fiança paga, nos termos do art. 28, XI, da Consolidação das Normas da 

Corregedoria Geral da Justiça, o que deverá ser criteriosamente cumprido 

pelo Gestor Judicial. IV - Não existem, portanto, vícios formais ou materiais 

que venham a macular a peça, razão pela qual HOMOLOGO o auto. V - Ao 

término do plantão judiciário, encaminhem-se os autos ao Cartório 

Distribuidor para o regular procedimento da distribuição, nos termos da 

CNGC. Ciência ao Ministério Público. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. De Cáceres/MT para Jauru/MT, 15 de junlho de 2019, às 

11h48min. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito Plantonista.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Leonardo Lopes da 

Silva, digitei.

Jauru, 12 de março de 2020

Joylis Soares Gestor Judiciário Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54480 Nr: 1521-89.2019.811.0047

 AÇÃO: Execução de Medidas Sócio-Educativas->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WdOM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): WELINGTON DE OLIVEIRA MATOS, 

Filiação: Sônia de Oliveira e Valdeci de Sousa Matos, data de nascimento: 

30/07/2000, brasileiro(a), natural de Araputanga-MT, solteiro(a), Telefone 

65 9223-0192. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Vistos.Sem resolução->Extinção->Perda superveniente do 

interesse de agir.Trata-se de GUIA DE EXECUÇÃO DE MEDIDA 

SOCIOEDUCATIVA em desfavor de WELLINGTON DE OLIVEIRA MATOS, 

pela prática de ato(s) infracional(is) análogo(s) ao(s) crime(s) 

capitulado(s) no art.155, §4°, do CP (data do fato – 08/12/2013 – f.02).O 

Ministério Público às fls. 25/26 pugnou pela extinção da guia, em razão da 

maioridade penal atingida pelo implicado, aliada a inutilidade do 

procedimento, visto que WELLINGTON DE OLIVEIRA MATOS já tem contra 

si ações penais.E os autos me vieram conclusos.É o breve relato. 

Fundamento. 1. DECIDO.Em análise às circunstâncias e elementos dos 

autos, entendo que assiste razão ao Ministério Público Estadual.Isso 

porque, como é cediço, a Lei n. 8.069/90 (ECA) foi instituída para a 

proteção especial à personalidade em formação, por parte da família, da 

sociedade e do Estado, de modo a promover a dignidade da pessoa 

humana.Conforme previsão expressa do art. 2°, parágrafo único, da Lei n. 

8.069/90, há a possibilidade de aplicação de medidas socioeducativas em 

casos excepcionais às pessoas entre dezoito e vinte e um anos de 

idade.Nesse viés, observa-se que o art. 46, §1º, da Lei n. 12.594/12, 

prevê a extinção da medida socioeducativa, na seguinte situação:“Art. 

46.A medida socioeducativa será declarada extinta: (...) § 1o. No caso de 

o maior de 18 (dezoito) anos, em cumprimento de medida socioeducativa, 

responder a processo-crime, caberá à autoridade judiciária decidir sobre 

eventual extinção da execução, cientificando da decisão o juízo criminal 

competente”. Assim, diante do referido dispositivo, verifica-se que 

WELLINGTON DE OLIVEIRA MATOS (nascido em 30/07/2000) está 

respondendo aos Processos Criminais de Cód. 243924 e 252951, 

denotando-se a não efetividade da aplicação da medida socioeducativa. 

Portanto, a extinção deste feito é medida que se impõe.2.DISPOSITIVOAnte 

o exposto, ACOLHO o requerimento do Ministério Público Estadual, para 

extinguir o feito, sem resolução de mérito, em razão da perda 

superveniente do interesse de agir, com fundamento no art. 485, inciso VI, 

do CPC.Sem custas, à luz do art. 141, §2°, do ECA.Certifique-se no(s) 

au to (s )  de  o r igem a  ba ixa  da  Gu ia  de  Med ida 

Socioeducativa.Comunique-se ao(s) Juízo(s) no(s) qual(is) há 

processo(s) criminal(is) em desfavor do implicado a presente decisão, à 

luz do art. 46, §1º, da Lei n. 12.594/12. Após, transitada em julgado, 

arquivem-se os presentes autos com as baixas( sistema do CNJ, 

inclusive) e anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Leonardo Lopes da 

Silva, digitei.

Jauru, 12 de março de 2020

Joylis Soares Gestor Judiciário Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42756 Nr: 171-37.2017.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jefferson Passos Lemes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JEFFERSON PASSOS LEMES, Cpf: 

02630069133, Rg: 1.864.040-0, Filiação: Vanda dos Santos Passos e José 

Adilson Ferreira Lemes, data de nascimento: 07/12/1988, brasileiro(a), 

natural de Jaru-RO, convivente, professor de danças, Telefone 65 

99910-4951. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) 

DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JAURU/MT Inquérito 

Policial n.º 174/2014/PJC/MT – 171-37.2017.811.0047 SIMP n.º 

000466-062/2015 – CÓDIGO 42756 O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO, através do Promotor de Justiça em exercício nesta 

Comarca, abaixo firmado, no uso de suas atribuições legais e 

constitucionais, vem com base nos autos em epígrafe, oferecer D E N Ú N 

C I A em face de: JEFFERSON PASSOS LEMES, brasileiro, convivente, 

nascido em 07/12/1988, filho de Vanda dos Santos Passos e José Adilson 

Ferreira Lemes, portador do RG n.º 18640400 SSP/MT, residente e 

domiciliado à Rua José Espanhol, s/nº, Texaco, “casa do seu Geraldo”, 
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nesta cidade de Jauru/MT, telefones 69 9281 9277 / 69 9910 4951. tendo 

em vista os fatos a seguir apontados: 1. Resumo dos fatos No dia 

26/12/2014, por volta das 10h30min, na Rua José Espanhol, s/nº, Texaco, 

nesta cidade de Jauru/MT, o denunciado Jefferson Passos Lemes, no 

âmbito das relações domésticas e familiares, ameaçou verbalmente a 

vítima Samara Malagogim Manssano, dizendo que ela iria “se arrepender” 

caso não autorizasse a visita ao filho (artigo 147 do CP). Av. Rui Barbosa, 

esquina com Rua Manoel da Nóbrega, lotes 07 e 08 - Centro - CEP 

78255-000 - Jauru/MT 2. Detalhamento dos fatos Consta do incluso 

caderno policial (fl.08) que a vítima e o denunciado JEFFERSON PASSOS 

LEMES conviveram maritalmente, e que atualmente o denunciado reside em 

Rondônia, vindo para o Município de Jauru somente a passeio. Na data dos 

fatos (26/12/2014), por volta das 22hs, o denunciado, em estado de 

embriaguez, foi à residência de seu ex-sogro para levar o filho do casal 

de 5 anos de idade. A genitora, Samara Malagogim Manssano, foi 

acionada por telefone, momento em que recomendou a seu genitor não 

deixar o denunciado JEFFERSON PASSOS LEMES levar a criança. Pouco 

depois, o denunciado apareceu na residência da vítima, fazendo ameaças 

e a ofendendo e ameaçando, dizendo que ela iria se arrepender “se 

continuasse impedindo ele de ver o seu filho.” A vítima, todavia, destacou 

que nunca impediu o suspeito de visitar o filho, mas já era muito tarde e ele 

estava embriagado. Conforme o relatório policial (fl. 17) o denunciado não 

foi localizado, tornando-se impossível o comparecimento para prestar 

depoimento em sede policial. 3. Pedido Ante o exposto, denuncio 

JEFFERSON PASSOS LEMES como incurso no artigo 147 do Código Penal, 

com as implicações da Lei n.º 11.340/06, requerendo, para tanto, seja a 

presente denúncia recebida, citando-se o acusado, seguindo-se regular 

instrução até final sentença condenatória. Requeiro expressamente a 

fixação de valor mínimo de danos morais à vítima (art. 387, V, do CPP), 

bem como, a aplicação de sanção de comparecimento obrigatório do 

agressor a programas de recuperação e reeducação (art. 152 da LEP). 

Jauru/MT, 1º de fevereiro de 2017. DANIEL LUIZ DOS SANTOS Promotor 

de Justiça Vitima: 1. Samara Malagogim Manssano - Vítima (fls. 04) 2. 

Mário Manssano, genitor da vítima, podendo ser encontrado através desta.

Despacho: Vistos.O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

denunciou JEFFERSON PASSOS LEMES, qualificado nos autos, 

imputando-lhe a adequação típica no art. 147 do Código Penal.Recebida a 

denúncia (Ref. 9), o réu não foi encontrado para citação conforme retorno 

negativo de missiva (Ref. 41).À Ref. 45, o Presentante do Ministério 

Público apresentou novo endereço, foi expedida carta precatória (Ref. 

47), porém não logrou êxito na sua localização.Em nova pesquisa no 

SINESP, foi localizado novo endereço (Ref. 53), expedida nova precatória 

(Ref. 57), o denunciado novamente não foi encontrado no endereço 

mencionado conforme retorno negativo da missiva (Ref. 60).O Ministério 

Público informou que o denunciado estaria preso em Araputanga/MT (Ref. 

64), requereu a citação deste naquela unidade prisional, na qual também 

não foi encontrado conforme missiva negativa (Ref. 69).Foi informado no 

endereço pelo Ministério Público à Ref. 73, expedida carta precatória (Ref. 

76), retorno negativo da missiva (Ref. 79).DECIDO.Em razão das tentativas 

frustradas de localização do denunciado, CITE-O por EDITAL com prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 361, do CPP), para responder à acusação, por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias. Na resposta, o acusado poderá arguir 

preliminares e alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolas 

testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando 

necessário. Após o prazo referido, certifique-se.Em seguida, dê-se vistas 

ao Ministério Público.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Leonardo Lopes da 

Silva, digitei.

Jauru, 12 de março de 2020

Joylis Soares Gestor Judiciário Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 33901 Nr: 1090-31.2014.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAdM, MAdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arles Dias Silva - OAB:15764

 Pelo exposto, julgo extinta a punibilidade dos réus MARCOS AUGUSTO DE 

MELO e MARCIO AURÉLIO DE MELO, ante a ocorrência da prescrição da 

pretensão punitiva estatal retroativa, o que faço com fulcro nos artigos 

107, IV c/c 109, VI, e 110, §1º do Código Penal. Transitada em julgado 

arquive-se, dando-se às baixas de praxe, comunicando-se, ainda, aos 

órgãos competentes, inclusive ao Cartório Eleitoral, acerca da extinção da 

punibilidade do(s) réus.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47642 Nr: 639-64.2018.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS APARECIDO FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CONRADO AGOSTINI MACHADO 

- OAB:16637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Joylis Soares, Gestor Judicial Substituto, lotado na Vara Única da Comarca 

de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma da Lei, 

em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 701, 

XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado.

CONSIDERANDO que a parte requerida apresentou recurso de apelação 

na ref.: 37 dos autos, CERTIFICO que o referido recurso é TEMPESTIVO, e 

IMPULSIONO os presentes autos, a fim de:

1. INTIMAR a parte requerida, através de seus advogados via DJE para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias apresente as contrarrazões ao 

recurso interposto.

2. Na sequência, apresentadas ou não as contrarrazões, REMETO os 

autos ao setor de expedição para confecção de oficio com a finalidade de 

encaminhar os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região 

para análise do recurso.

 Jauru, 13 de março de 2020.

Joylis Soares

Gestor Judicial Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31908 Nr: 721-71.2013.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jacira Vicente Ambrósio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Ricardo Lucas Rosa - 

OAB:15896/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Joylis Soares, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da Comarca de 

Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma da Lei, em 

cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e norma 2.17.4.7 

da CNGC], bem assim aos termos contidos nos Provimentos nº 52, 53, 54, 

55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, 

IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja o(a) exequente intimado, na(s) pessoa(s) de seu(s) advogado(s), 

para que se manifeste acerca do(s) ofício(s) acostado(s) aos autos (Ref.: 

28), da lavra da Coordenadoria de Execução Judicial (COREJ) do TRF da 

1ª Região, o(s) qual(is) noticia(m) o efetivo pagamento da(s) 

Requisição(ões) de Pequeno Valor expedida(s);

2. Tendo em vista que, em consulta ao Sistema SISCONDJ, verifica-se que 

o valor constrito/depositado nos autos não encontra-se vinculado, seja 

expedido ofício à Conta Única, a fim de se proceda à vinculação, 

encaminhando-se, para tanto, os documentos necessários.

Jauru, 13 de março de 2020.

Joylis Soares

Gestor Judiciário
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Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000687-69.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA ALVES DE CASTRO (REQUERENTE)

DIVINO SATURNINO DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO FERNANDES RIBEIRO OAB - MT0021787A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Processo: 

1000687-69.2019.8.11.0047. REQUERENTE: DIVINO SATURNINO DE 

CASTRO, PATRICIA ALVES DE CASTRO REQUERIDO: CVC BRASIL 

OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. Vistos etc. Relatório. Trata-se 

de reclamação proposta por DIVINO SATURNINO DE CASTRO e PATRICIA 

ALVES DE CASTRO em face de CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE 

VIAGENS S.A. Aduzem os reclamantes em síntese: - que adquiriram 02 

(dois) pacotes de viagens para a cidade litorânea de Maceió/AL, com 

saída prevista para o dia 14/07/2019, e o retorno no dia 20/07/2019 

juntamente com sua família. Ao ter ciência da situação da empresa 

AVIANCA , entrou em contato com a reclamada para saber como ficaria o 

cumprimento do contrato já que a Avianca era empresa que faria o 

transporte aéreo; - que foram informados que no mês 06/2019 seriam 

feitas as organizações;- que já próximo a data da viagem entraram em 

contato com a reclamada sendo que todas as alternativas que os 

requerentes propuseram para o cumprimento do contrato, não foi acatado; 

- que consequentemente ocorreu o cancelamento; - que com a situação 

gerada pela reclamada acreditam que tiveram a sua moral abalada, vez 

que haviam programado antecipadamente a tão sonhada férias em família, 

o qual não foi possível a concretização em razão de falha no serviço da 

reclamada, assim, pleiteiam indenizações pelos danos morais sofridos. A 

reclamada alegou preliminar de ilegitimidade passiva e no mérito alegou em 

síntese, ausência de responsabilidade, em razão de culpa de terceiro. 

Assim, pede a improcedência da presente ação. É o suficiente a relatar. 

Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, 

§2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Preliminar. 

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CVC Por ser parte no contrato celebrado 

(fornecedora), resta configurado a legitimidade para responder a 

demanda. Indefiro a preliminar. Mérito. Inexiste vício a obstar o regular 

prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória e 

pronta a reclamação para julgamento antecipado. No presente caso, em 

face da verossimilhança das alegações da parte autora e de sua 

hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo à parte 

Reclamada a comprovação de inexistência de falha na prestação do 

serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

No caso concreto, o contrato entabulado entre as partes consta como 

sendo responsável pela contratação do voo, a empresa reclamada, CVC 

BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A., dessa forma, não há 

que se falar em culpa de terceiro ou seja da AVIANCA, uma vez que 

sequer celebrou qualquer contrato com a reclamante, pois tem-se por 

regra, que a responsabilidade pelas vendas e/ou serviços para clientes é 

da empresa que fornece diretamente ou disponibiliza os seus produtos e 

serviços. Trata-se, no caso, de relação de consumo stricto sensu, ficando 

bastante caracterizado o defeito do serviço e o dano decorrente desse 

defeito, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do 

serviço, previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, 

respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Pela teoria do 

risco do empreendimento, todo aquele que se disponha a exercer alguma 

atividade no campo de fornecimento de serviços, tem o dever de 

responder pelos fatos resultantes do empreendimento, independentemente 

de culpa. A responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém 

a executar determinados serviços e o defeito do serviço é um dos 

pressupostos da responsabilidade por danos nas relações de consumo. 

Como decorrência da responsabilidade objetiva do prestador do serviço, 

para que ele possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar, 

que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Logo, não 

tendo a Reclamada se desincumbido do ônus da prova relativo a essas 

hipóteses, deve esta ser responsabilizada pelos danos causados ao 

Reclamante. Nesse sentido: Ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSUMIDOR. 

TRANSPORTE AÉREO – AVIANCA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. CANCELAMENTO DE VOO COM QUASE UMA SEMANA DE 

ANTECEDÊNCIA, SEM QUE HOUVESSE A REACOMODAÇÃO EM OUTRO 

VOO PELA AGÊNCIA DE TURISMO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA 

INTERMEDIADORA DA COMPRA DE PASSAGENS - CVC. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PERANTE O CONSUMIDOR. RELAÇÃO 

DE CONSUMO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO REFORMADA PARA JULGAR 

PROCEDENTE A AÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.(Recurso 

Cível, Nº 71008952137, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em: 25-10-2019). Grifei. 

Ementa: RECURSOS INOMINADOS. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 

PACOTE TURÍSTICO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO 

DOMÉSTICO. PERDA DA CONEXÃO. CONTRATO DE SEGURO VIAGEM. 

DANOS ALEGADOS PELOS AUTORES QUE NÃO SE ENQUADRAM NAS 

COBERTURAS CONTRATADAS. ILEGITIMIDADE DA SEGURADORA 

CONFIGURADA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CVC. RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA, NOS TERMOS DO ART. 14 DO CDC. INTERMEDIAÇÃO DA 

VENDA DAS PASSAGENS. AUSÊNCIA DE PROVA DE EVENTO CAPAZ DE 

AFASTAR, NO CASO CONCRETO, A RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA 

AGÊNCIA DE TURISMO, ÔNUS QUE LHE INCUMBIA, NOS TERMOS DO ART. 

373, II, DO CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA. 

DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE 

REFORMADA. RECURSO DA RÉ TRAVEL ACE PROVIDO E RECURSO DA 

RÉ CVC DESPROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71008810178, Segunda Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva 

Raabe, Julgado em: 28-08-2019). Grifei. No caso concreto, o 

cancelamento do voo, a perda das férias tão sonhadas, que foram 

programadas antecipadamente, as quais não foram possíveis de ser 

usufruídas em razão da falha na prestação do serviço da reclamada, em 

que não ofereceu outras alternativas para o cumprimento como, a 

realocação dos requerentes em outro voo, tais fatos ultrapassam o mero 

descumprimento contratual, ou dissabor das relações da vida cotidiana, 

revelando dano moral à honra subjetiva da parte Reclamante. Deste modo, 

revendo as circunstâncias da demanda, o valor deve permanecer nos 

limites da reparação e prevenção, sem adentrar na via do enriquecimento 

sem causa. DISPOSITIVO. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do 

CPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido para condenar a 

Reclamada: a) pagar a cada requerente o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais), totalizando o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de 

indenização por danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento) 

a.m., a partir do evento danoso (súmula 54 do STJ) e, correção monetária 

(INPC), a partir desta data (súmula 362 do STJ), extinguindo o feito, com 

julgamento de mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei 

nº 9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, 

aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. 

Isabel Cristina M. da Paixão Juíza Leiga. VISTOS, Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000780-32.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA COELHO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO FILIPPELLI OAB - MT0015280S (ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069616/3/2020 Página 677 de 799



 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Processo: 

1000780-32.2019.8.11.0047. REQUERENTE: MARIA LUCIA COELHO 

RODRIGUES REQUERIDO: BOA VISTA SERVICOS S.A. Vistos etc. Deixo 

de elaborar o relatório, a teor do que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. 

Fundamento e decido. Trata-se de reclamação ajuizada por MARIA LUCIA 

COELHO RODRIGUES desfavor de BOA VISTA SERVIÇOS S.A, 

objetivando indenização por dano moral. Mérito. Não há que se falar em 

nenhuma das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que 

impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. A parte reclamante 

pleiteia indenização por danos morais, por ter a reclamada deixado de 

notifica-la sobre inscrição de seu nome no cadastro de inadimplentes. A 

Reclamada contesta aduzindo que não praticou conduta ilícita, que 

realizou a comunicação da parte Autora quanto a inclusão, pugnando pela 

inexistência de danos morais e improcedência da demanda. Pois bem, 

sabe-se que a notificação prévia ao consumidor da inclusão de seu nome 

no cadastro de inadimplentes é obrigatória nos termos do § 2º do art. 43 

do CDC, e que o seu descumprimento, caracteriza ato ilícito indenizável. 

Analisando-se a documentação carreada aos autos pela Ré, vislumbra-se 

que de fato não restou comprovado que houve a devida notificação da 

parte Reclamante anterior à inserção da negativação, pois, a segunda via 

da comunicação acostada no evento 28140060, por ser prova unilateral e 

não amparada por outros documentos, como, comprovante de postagem, 

não serve para comprovar que a notificação foi de fato enviada ao 

endereço da reclamante. Portanto, não se desincumbiu a parte Reclamada 

da obrigação processual que lhe competia, nos termos do artigo 373, II, do 

CPC. No caso, caracterizado está o ato ilícito praticado pela reclamada, 

devendo responder objetivamente pelo dano causado. Nesse sentido: 

Ementa: APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. INSCRIÇÕES EM CADASTROS RESTRITIVOS DE 

CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESPONSABILIDADE DO ARQUIVISTA. 

ARTIGO 43, § 2º, DO CDC. ATENDIMENTO PARCIAL. DANO MORAL IN RE 

IPSA CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÕES REGULARES 

PREEXISTENTES. DIREITO AO CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO 

NEGATIVA. É dever do arquivista, nos termos do artigo 43, § 2º, do CDC, 

comunicar previamente o consumidor acerca do aponte do seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito. O não atendimento dessa providência gera 

o direito à reparação de danos morais, desde que não haja inscrição 

legítima preexistente, nos termos da Súmula nº 385 do STJ. Nesse sentido, 

também, o julgamento do Recurso Especial nº 1.061.134/RS, pelo rito dos 

processos repetitivos (artigo 1.036 do CPC/2015). Comprovado o envio da 

notificação, é dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de 

comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos 

de dados e cadastros. Súmula 404 do STJ. Outrossim, a data válida para 

fins de indenização é a da disponibilização, que é quando a inscrição pode 

ser visualizada por terceiros. Caso concreto em que inobservada a 

exigência contida no artigo 43, § 2º, do CODECON com relação a quatro 

registros objeto de questionamento na ação, o que enseja o direito ao 

reconhecimento do dano moral indenizável, que prescinde de 

comprovação, uma vez ausente anotações legítimas preexistentes. No 

que respeita ao valor da indenização, contudo, a circunstância de outras 

inscrições posteriores deve ser levada em consideração para fins de 

fixação do quantum indenizatório, que será inferior ao comumente utilizado 

em casos análogos. Sentença parcialmente reformada. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA.(Apelação Cível, 

Nº 70083171991, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Eduardo Kraemer, Julgado em: 13-11-2019) Destarte, caminho outro não 

há senão o da procedência parcial do pedido. DISPOSITIVO. Posto isso, 

opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL da pretensão deduzida na inicial, para: 

a) condenar a parte Reclamada a pagar o valor de R$ 3.000,00 (três mil 

reais) a título de indenização por dano moral, com juros de mora de 1% 

(um por cento) a.m., a partir do evento danoso (súmula 54 do STJ) e 

correção monetária (INPC), a partir do arbitramento, extinguindo o feito 

com resolução de mérito, nos termos do art. 6º da Lei 9.099/95 c/c art. 

487, inciso I, do CPC. Sem custas e honorários (art. 55, parte inicial, da Lei 

nº 9.099/95). Submeto a homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Isabel Cristina M. da Paixão Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Ítalo Osvaldo Alves da 

Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000769-03.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYRLA THANDRA MARTINS OAB - MT0019699A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Processo: 

1000769-03.2019.8.11.0047. REQUERENTE: JOAO BATISTA MARTINS 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, DEPARTAMENTO ESTADUAL 

DE TRÂNSITO Vistos em sentença. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

inexistência de necessidade de produção de prova em audiência. Desta 

forma, com a prova documental carreada aos autos, entendo que o feito 

se encontra devidamente instruído para julgamento. No caso sub judice, 

por se tratar de um processo que tramita sob o rito dos Juizados 

Especiais, com base no princípio da simplicidade e informalidade (art. 2º da 

Lei 9.099/95), deixo de examina as preliminares diante do indeferimento do 

pleito no mérito, já que, nesta circunstância, não traz nenhum prejuízo 

processual à parte. Fundamento e decido. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA NEGATIVA DE PROPRIEDADE c/c ANULATÓRIA DE 

DÉBITOS E OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS proposta JOÃO BATISTA MARTINS em face ESTADO DE MATO 

GROSSO e DETRAN/MT objetivando a declaração de inexistência de 

propriedade de veículo e nulidade dos débitos decorrentes. Em síntese 

aduz a parte Reclamante: - que foi proprietário do veículo automotor, 

marca/modelo HONDA/NXR150 Bros ESD, ano 2004/2004, cor vermelha, 

placa JZR1276, CHASSI:9C2KD02304R009446, RENAVAM:00829194088; 

- que o veículo foi apreendido no ano de 2009 em cumprimento a decisão 

judicial; - que por não ter mais a posse do veículo, pleiteia a anulação das 

inscrições das CDAs n. 2018318210, 2019143492, 20191522379, 

20192258248, 20192551656, 20193048869, bem como das negativações 

levadas a protesto e indenização por dano moral. Pois bem. Os 

reclamados alegam que inexiste irregularidade na cobrança dos débitos do 

referido veículo, vez que, nem o autor, tampouco a administradora do 

consorcio procederam com a comunicação ao Detran, permanecendo o 

autor como proprietário do referido veículo, sendo, portanto, legítimas as 

cobranças. O cerne da questão cinge-se à verificação do preenchimento 

ou não das exigências legais para que o autor possa ser excluído da 

condição de contribuinte do IPVA/SEGURO OBRIGATÓRIO e demais 

custas, na condição de ex-proprietário do veículo especificado na petição 

inicial. Compulsando os autos, verifica-se que, embora o promovente 

alegue que o veículo foi apreendido em ação de busca e apreensão, os 

documentos acostados no evento 26193126, não são suficientes à 

comprovar o alegado(cumprimento da medida cautelar), ou seja, não 

restou demonstrado a perda da posse do veículo em razão da apreensão. 

Assim sendo, ausente a prova da tradição do veículo, da transferência e 

da comunicação ao DETRAN/MT, incabível falar em ilegitimidade de dívida. 

Insta pontuar que para dar baixa no veículo haveria necessidade de 

apresentar o Chassi junto ao DETRAN/MT e para transferência do veículo 

é essencial a qualificação do novo proprietário, evidente que se torna 

impossível definir nos autos sem a apresentação de provas robustas da 

entrega do automóvel. Com efeito, a matéria está regulada pelo artigo 155, 

III da CF/88 e pelos artigos 134 e 123,§1º do Código de Trânsito Brasileiro, 

que dispõem litteris: Art. 155. “Compete aos Estados e ao Distrito Federal 

instituir impostos sobre: III - propriedade de veículos automotores.” Art. 

134. “No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo 

deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um 

prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência 

de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se 

responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas 

reincidências até a data da comunicação.” Art. 123. “Será obrigatória a 

expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando: I - for 

transferida a propriedade; §1º No caso de transferência de propriedade, o 

prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação 
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da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, 

sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas.” 

Dessa forma, não há possibilidade de acolher o pleito autoral, pois a 

responsabilidade tributária permanece com o promovente, que não adotou 

as providências legais exigíveis para a transferência da propriedade do 

veículo, que nem mesmo restou provada nos autos. Nesse sentido, já 

decidiu este Tribunal de Justiça: “TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL - 

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DA AUTARQUIA - REJEITADA - EXISTÊNCIA DE DÉBITOS 

RELATIVOSAO IPVA- COMUNICAÇÃO DE VENDA AO DETRAN 

REALIZADA TARDIAMENTE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA 

TRADIÇÃO - RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO - DIREITO LÍQUIDO E 

CERTO NÃO EVIDENCIADO - RECURSO PROVIDO - SEGURANÇA 

DENEGADA - SENTENÇA RETIFICADA. O DETRAN-MT é parte legítima para 

figurar no polo passivo da demanda, uma vez que lhe cumpre fazer a 

comunicação à Secretaria de Estado de Fazenda, relativa aos dados dos 

veículos registrados no Estado. O proprietário de veículo automotor 

somente ficará isento do pagamento de débitos após a comunicação da 

venda do veículo ao órgão de trânsito responsável. Presentes os 

requisitos que ensejam a reversão do ato sentencial combatido, impende 

seja provido o recurso e, de consequência, retifica-se a sentença em 

reexame. (TJMT, Apelação/Reexame Necessário nº 33293/2010, Rel. Des. 

Márcio Vidal,Quarta Câmara Cível, Data do Julgamento 07/12/2010, Data da 

publicação no DJE 17/01/2011)”. Diante desse contexto, considerando o 

disposto no inciso I do artigo 373 do CPC (O ônus da prova incumbe: I - ao 

autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito) e não havendo prova da 

tradição, da transferência e da comunicação desta ao órgão de trânsito 

competente, não há que se falar em ausência de relação tributária do 

proprietário do veículo. Nesses termos, inexistem motivos que justifiquem o 

deferimento da pretensão deduzida na inicial. DISPOSITIVO Posto isso, 

opino pela IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial, declarando 

extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 

54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença 

sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. Isabel Cristina M. da Paixão Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000100-13.2020.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO GOMES ALBEFARO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO GOMES ALBEFARO OAB - MT2361-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Processo: 

1000100-13.2020.8.11.0047. EXEQUENTE: JOSE ROBERTO GOMES 

ALBEFARO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Execução proposta por JOSE ROBERTO GOMES 

ALBEFARO em face do ESTADO DE MATO GROSSO. Defiro o pedido 

formulado na inicial e recebo a presente execução de honorários 

advocatícios. Cite-se a parte executada para opor embargos no prazo de 

30 (trinta) dias, art. 910 do CPC. Enunciado 1 – A critério do juiz, poderá 

ser dispensada a realização da audiência de conciliação, no âmbito do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) 

dias para apresentar defesa. (APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ) 

Ante a premissa do artigo 54 da Lei n. 9099/1995, postergo a análise de 

eventual pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária 

gratuita para o momento de eventual interposição de recurso. Certificado o 

não oferecimento de embargos, voltem-me os autos conclusos para 

homologação dos cálculos. Ademais, intime-se a exequente para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, depositar a certidão(ões) do(s) título(s) 

executado(s) no Cartório da Secretaria deste Juízo; a qual será inutilizada 

após 5 (cinco) dias do trânsito em julgado deste processo. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Jauru-MT, 12 de março de 2020. Ítalo Osvaldo 

Alves da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000054-24.2020.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO GOMES ALBEFARO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO GOMES ALBEFARO OAB - MT2361-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Processo: 

1000054-24.2020.8.11.0047. EXEQUENTE: JOSE ROBERTO GOMES 

ALBEFARO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Execução proposta por JOSE ROBERTO GOMES 

ALBEFARO em face do ESTADO DE MATO GROSSO. Defiro o pedido 

formulado na inicial e recebo a presente execução de honorários 

advocatícios. Cite-se a parte executada para opor embargos no prazo de 

30 (trinta) dias, art. 910 do CPC. Enunciado 1 – A critério do juiz, poderá 

ser dispensada a realização da audiência de conciliação, no âmbito do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) 

dias para apresentar defesa. (APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ) 

Ante a premissa do artigo 54 da Lei n. 9099/1995, postergo a análise de 

eventual pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária 

gratuita para o momento de eventual interposição de recurso. Certificado o 

não oferecimento de embargos, voltem-me os autos conclusos para 

homologação dos cálculos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Jauru-MT, 12 de março de 2020. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000052-54.2020.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

LEONCIO PINHEIRO DA SILVA NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONCIO PINHEIRO DA SILVA NETO OAB - MT0014377A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Processo: 

1000052-54.2020.8.11.0047. EXEQUENTE: LEONCIO PINHEIRO DA SILVA 

NETO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de 

Ação de Execução proposta por LEONCIO PINHEIRO DA SILVA NETO em 

face do ESTADO DE MATO GROSSO. Defiro o pedido formulado na inicial 

e recebo a presente execução de honorários advocatícios. Cite-se a parte 

executada para opor embargos no prazo de 30 (trinta) dias, art. 910 do 

CPC. Enunciado 1 – A critério do juiz, poderá ser dispensada a realização 

da audiência de conciliação, no âmbito do Juizado Especial da Fazenda 

Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar defesa. 

(APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ) Ante a premissa do artigo 54 da 

Lei n. 9099/1995, postergo a análise de eventual pedido de concessão 

dos benefícios da assistência judiciária gratuita para o momento de 

eventual interposição de recurso. Certificado o não oferecimento de 

embargos, voltem-me os autos conclusos para homologação dos cálculos. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Jauru-MT, 12 de março de 2020. 

Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000007-50.2020.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ VIEIRA BITENCOURT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BEATRIZ VIEIRA BITENCOURT OAB - MT24070/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Processo: 

1000007-50.2020.8.11.0047. EXEQUENTE: BEATRIZ VIEIRA BITENCOURT 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de Ação 
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de Execução proposta por BEATRIZ VIEIRA BITENCOURT em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO. Defiro o pedido formulado na inicial e recebo 

a presente execução de honorários advocatícios. Cite-se a parte 

executada para opor embargos no prazo de 30 (trinta) dias, art. 910 do 

CPC. Enunciado 1 – A critério do juiz, poderá ser dispensada a realização 

da audiência de conciliação, no âmbito do Juizado Especial da Fazenda 

Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar defesa. 

(APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ) Ante a premissa do artigo 54 da 

Lei n. 9099/1995, postergo a análise de eventual pedido de concessão 

dos benefícios da assistência judiciária gratuita para o momento de 

eventual interposição de recurso. Certificado o não oferecimento de 

embargos, voltem-me os autos conclusos para homologação dos cálculos. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Jauru-MT, 12 de março de 2020. 

Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000005-80.2020.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ VIEIRA BITENCOURT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BEATRIZ VIEIRA BITENCOURT OAB - MT24070/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Processo: 

1000005-80.2020.8.11.0047. EXEQUENTE: BEATRIZ VIEIRA BITENCOURT 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de Ação 

de Execução proposta por BEATRIZ VIEIRA BITENCOURT em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO. Defiro o pedido formulado na inicial e recebo 

a presente execução de honorários advocatícios. Cite-se a parte 

executada para opor embargos no prazo de 30 (trinta) dias, art. 910 do 

CPC. Enunciado 1 – A critério do juiz, poderá ser dispensada a realização 

da audiência de conciliação, no âmbito do Juizado Especial da Fazenda 

Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar defesa. 

(APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ) Ante a premissa do artigo 54 da 

Lei n. 9099/1995, postergo a análise de eventual pedido de concessão 

dos benefícios da assistência judiciária gratuita para o momento de 

eventual interposição de recurso. Certificado o não oferecimento de 

embargos, voltem-me os autos conclusos para homologação dos cálculos. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Jauru-MT, 12 de março de 2020. 

Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000837-50.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMAR RODRIGUES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIMAR RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0015531A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Processo: 

1000837-50.2019.8.11.0047. EXEQUENTE: EDIMAR RODRIGUES DA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO, GOVERNADOR DO ESTADO 

DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de Ação de Execução proposta 

por EDIMAR RODRIGUES DA SILVA em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO. Defiro o pedido formulado na inicial e recebo a presente 

execução de honorários advocatícios. Cite-se a parte executada para 

opor embargos no prazo de 30 (trinta) dias, art. 910 do CPC. Enunciado 1 

– A critério do juiz, poderá ser dispensada a realização da audiência de 

conciliação, no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que 

fixe o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar defesa. (APROVADO XIII 

ENCONTRO – CUIABÁ) Ante a premissa do artigo 54 da Lei n. 9099/1995, 

postergo a análise de eventual pedido de concessão dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita para o momento de eventual interposição de 

recurso. Certificado o não oferecimento de embargos, voltem-me os autos 

conclusos para homologação dos cálculos. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Jauru-MT, 12 de março de 2020. Ítalo Osvaldo Alves da Silva 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000835-80.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMAR RODRIGUES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIMAR RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0015531A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Processo: 

1000835-80.2019.8.11.0047. EXEQUENTE: EDIMAR RODRIGUES DA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO, GOVERNADOR DO ESTADO 

DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de Ação de Execução proposta 

por EDIMAR RODRIGUES DA SILVA em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO. Defiro o pedido formulado na inicial e recebo a presente 

execução de honorários advocatícios. Cite-se a parte executada para 

opor embargos no prazo de 30 (trinta) dias, art. 910 do CPC. Enunciado 1 

– A critério do juiz, poderá ser dispensada a realização da audiência de 

conciliação, no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que 

fixe o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar defesa. (APROVADO XIII 

ENCONTRO – CUIABÁ) Ante a premissa do artigo 54 da Lei n. 9099/1995, 

postergo a análise de eventual pedido de concessão dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita para o momento de eventual interposição de 

recurso. Certificado o não oferecimento de embargos, voltem-me os autos 

conclusos para homologação dos cálculos. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Jauru-MT, 12 de março de 2020. Ítalo Osvaldo Alves da Silva 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000432-14.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

NIVERSINA DE OLIVEIRA MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOA VISTA SERVICOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO DRUMOND GRUPPI OAB - SP163781-A (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo 

ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Juizado Sala: JAURU - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 13/08/2019 Hora: 15:00

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000062-69.2018.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

WALDIR LUIS GARCIA DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATYA REGINA NOVAK DE MOURA OAB - MT0015989A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

1000062-69.2018.8.11.0047. REQUERENTE: WALDIR LUIS GARCIA DE 

MOURA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. Recebo o recurso 

inominado no efeito devolutivo[1], com fulcro no artigo 43 da Lei 9.099/95, 

visto que o recorrente não demonstrou de forma efetiva a existência dano 

irreparável com a eventual execução provisória. Intime-se o recorrido para 

apresentar contrarrazões; após, remetam-se os autos à Turma Recursal 

Única, intimando-se as partes, com as cautelas de estilo. Jauru – MT, 12 

de março de 2020. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000423-52.2019.8.11.0047
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Parte(s) Polo Ativo:

EDILENE DA SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOA VISTA SERVICOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO FILIPPELLI OAB - MT0015280S (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo 

passivo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: 

JAURU - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 06/08/2019 Hora: 13:30

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000423-52.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

EDILENE DA SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOA VISTA SERVICOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO FILIPPELLI OAB - MT0015280S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

1000423-52.2019.8.11.0047. REQUERENTE: EDILENE DA SILVA 

RODRIGUES REQUERIDO: BOA VISTA SERVICOS S.A. Vistos. Recebo o 

recurso inominado no efeito devolutivo[1], com fulcro no artigo 43 da Lei 

9.099/95, visto que o recorrente não demonstrou de forma efetiva a 

existência dano irreparável com a eventual execução provisória. 

Contrarrazões já apresentadas; assim, remetam-se os autos à Turma 

Recursal Única, intimando-se as partes, com as cautelas de estilo. Jauru – 

MT, 11 de março de 2020. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010082-68.2016.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

INACIA APARECIDA DE SOUZA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO GOMES ALBEFARO OAB - MT2361-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE COMERCIAL E IMPORTADORA HERMES S.A - EM 

RECUPERACAO JUDICIAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIAS GAZAL ROCHA OAB - RJ96079 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Processo: 

8010082-68.2016.8.11.0047. REQUERENTE: INACIA APARECIDA DE 

SOUZA RODRIGUES REQUERIDO: SOCIEDADE COMERCIAL E 

IMPORTADORA HERMES S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL Vistos etc. 

Trata-se de RECLAMAÇÃO ajuizada por INÁCIA APARECIDA DE SOUZA 

RODRIGUES em face de SOCIEDADE COMERCIAL E IMPORTADORA 

HERMES S.A. No decorrer do processo a requerida informou que foi 

decreta a sua falência, pugnando pela extinção do feito, visto que a 

massa falida não pode ser parte no rito da Lei n° 9099/95. (id. 19728670). 

Instada a se manifestar, a autora reconheceu a impossibilidade de 

permanência no rito dos Juizados, porém requereu a remessa dos autos 

ao Juízo Competente (id. 25610349). Pois bem. Como descrito em linhas 

pretéritas, o rito sumaríssimo não admite o prosseguimento do processo 

em relação à massa falida. Art. 8º Não poderão ser partes, no processo 

instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito 

público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil. 

Assim, com a perda superveniente de uma das condições da ação, 

denota-se necessária a extinção do feito. DISPOSITIVO Posto isso, nos 

termos do art. 8°, da Lei 9.099/95 c/c art. 485, VI, JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução de mérito. Sem custas e honorários, nos termos 

do art. 55, caput, da Lei 9.099/95. Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas e anotações necessárias. Publique-se, 

intime-se e cumpra-se. Jauru – MT, 12 de março de 2020. Ítalo Osvaldo 

Alves da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010008-77.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

ARLES DIAS SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARLES DIAS SILVA OAB - MT15764-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Processo: 

8010008-77.2017.8.11.0047. EXEQUENTE: ARLES DIAS SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO 

DE EXECUÇÃO proposta por ARLES DIAS SILVA em face do ESTADO DE 

MATO GROSSO. Compulsando os autos, verifica-se que já houve 

remessa ao Departamento Auxiliar da Presidência, o qual aportou cálculo 

de liquidação (ID 15102091). Foi expedido o ofício requisitório ao 

executado (ID 15141295). O prazo decorreu in albis sem o pagamento (ID 

17645279). A parte exequente solicitou o sequestro (ID 18793968). 

Deferido pelo Juízo (ID 19192625) – págs. 1/2, sendo frutífero o 

sequestro/bloqueio do valor líquido e do IRRF (ID 19192626). Juntou o 

exequente a guia de recolhimento do IRRF (ID 19862148). Decorrido o 

prazo do Estado no dia 15/5/2019. Já realizada a vinculação (ID 

19642805). Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Decido. 

Inicialmente, esclareço que revisei meu posicionamento sobre o tema, a 

respeito dos descontos legais obrigatórios, os quais devem ser retidos 

pela própria autoridade administrativa, com fundamento no disposto no art. 

6°, do Provimento n. 11/2017-CM. Todavia, a conclusão ocorreu 

posteriormente a realização do sequestro/bloqueio por este Juízo 5/4/2019 

(ID 19192625) – págs. 1/2, assim, já tendo realizado a constrição do 

numerário referente ao tributo (IRRF). Nesse viés, de forma excepcional 

determino a liberação para o pagamento da Guia de IRRF. Conforme 

delineado no relatório supra, não pairam dúvidas quanto ao pagamento e 

satisfação do direito da exequente. Sendo assim, é certo que somente a 

quitação da dívida, a transação, a compensação ou a renúncia ao crédito 

permite a extinção à execução de título judicial. Neste diapasão, visto que 

a dívida foi plenamente satisfeita pelo executado, como consectário lógico 

a tal fato, momento se faz para extinção da presente execução frente à 

satisfação do débito. DISPOSITIVO Ante o exposto, com base no artigo 

924, II, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo, uma vez que 

satisfeita a dívida pelo devedor. Intime-se o exequente para, no prazo de 5 

dias, depositar a certidão(ões) do(s) título(s) executado(s) no Cartório da 

Secretaria deste Juízo, com fulcro no art. 425, §2°, do CPC; a qual será 

inutilizada após 5 (cinco) dias do trânsito em julgado deste processo. 

Realizado o depósito, expeça-se o alvará em favor do exequente relativo 

ao do valor líquido descrito no ID (15102091). Outrossim, expeça-se alvará 

para levantamento da quantia descrita no (ID 19862148), referente ao 

devido a título de IRRF, e remeta-se ao Departamento da Conta 

Única/Depósitos Judiciais, via sistema Malote Digital, com as cópias dos 

documentos exigidos para o recolhimento. Transitada em julgado, 

certifique-se e, em seguida, arquive-se, com as devidas baixas e 

anotações. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Providencie-se 

e expeça-se o necessário. Às providências. Jauru-MT, 12 de março de 

2020. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000640-95.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

TELMA MARIA MENDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIMAR RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0015531A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RIVELINO COMERCIO DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO RIBEIRO FREITAS OAB - MT25858-O (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO para comparecer à audiência designada, na qual 

será buscada a composição entre as partes, com a presença de seus 

advogados, nos termos do art. 334 do CPC. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 
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Conciliação, Sala: JAURU - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

12/11/2019 Hora: 13:00

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000640-95.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

TELMA MARIA MENDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIMAR RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0015531A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RIVELINO COMERCIO DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO RIBEIRO FREITAS OAB - MT25858-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Processo: 

1000640-95.2019.8.11.0047. REQUERENTE: TELMA MARIA MENDES DA 

SILVA REQUERIDO: RIVELINO COMERCIO DE VEICULOS LTDA Dispensado 

o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTAÇÃO. As 

partes acima referidas celebraram acordo na audiência de conciliação, 

sendo que o direito em discussão é disponível, não havendo vícios 

aparentes. Nesse diapasão, possível a homologação, a fim de que o 

processo seja extinto. DISPOSITIVO. Posto isso, nos termos do art. 22, 

parágrafo único, da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por sentença o acordo 

celebrado entre as partes para que produza seus jurídicos e legais efeitos 

e, em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO COM 

JULGAMENTO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso III, “b”, do Código 

de Processo Civil Brasileiro. Sem custas e sem honorários neste grau de 

jurisdição (art.(s) 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, 

arquive-se na forma da Lei dando-se as devidas baixas. P. R. I. 

Cumpra-se. Jauru – MT, 11 de março de 2020. Ítalo Osvaldo Alves da Silva 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000114-65.2018.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

RESTAURANTE E LANCHONETE MINEIRO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATYA REGINA NOVAK DE MOURA OAB - MT0015989A 

(ADVOGADO(A))

BEATRIZ VIEIRA BITENCOURT OAB - MT24070/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARNALDO B. DE SIQUEIRA - ME (REQUERIDO)

AGUAS DE JAURU ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MOACIR JOSE OUTEIRO PINTO OAB - MT22997-O (ADVOGADO(A))

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Processo: 

1000114-65.2018.8.11.0047. REQUERENTE: RESTAURANTE E 

LANCHONETE MINEIRO LTDA - ME REQUERIDO: ARNALDO B. DE 

SIQUEIRA - ME, AGUAS DE JAURU ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO 

S.A. Vistos etc. Sentença-> Com resolução de mérito-> Acolhimento de 

Embargos de declaração. Trata-se de embargos de declaração opostos 

por BUZUTTI DE SIQUEIRA & CIA LTDA- HM ENGENHARIA E 

CONSTRUÇOES em decorrência da decisão de id 22141257, na qual o 

juízo deferiu o pedido de designação de nova audiência de conciliação 

sem analisar o pedido de incompetência do Juízo. Em seguida, o 

embargante pede o chamamento à ordem do processo, visto que a 

audiência de conciliação foi realizada sem prévia análise dos embargos. 

Pois bem. Primando pelo princípio da celeridade processual, que norteia os 

Juizados, passo à análise das preliminares vindicadas pelas partes. DA 

ILEGITIMIDADE PASSIVA A requerida Águas de Jauru Abastecimento e 

Distribuição S/A narra ser parte ilegítima da demanda, visto que não tem 

qualquer relação com o contrato entabulado pelas partes RESTAURANTE 

E LANCHONETE MINEIRO LTDA – ME e BUZUTTI DE SIQUEIRA & CIA LTDA- 

HM ENGENHARIA E CONSTRUÇOES. A análise detida dos autos demonstra 

que, de fato, a relação contratual foi estabelecida entre RESTAURANTE E 

LANCHONETE MINEIRO LTDA – ME e BUZUTTI DE SIQUEIRA & CIA LTDA- 

HM ENGENHARIA E CONSTRUÇOES, conforme inicial: “O Autor firmara 

contrato verbal com o 1º Requerido para prestação de refeições para os 

funcionários que estavam realizando as obras de esgoto que este estava 

prestando para a empresa Aguas de Jauru (2º Requerido), sendo 

combinado o valor de R$ 14,00 (quatorze reais) a marmitex e pagamento 

quinzenal.” Saliente-se que o fato da Águas de Jauru Abastecimento e 

Distribuição S/A supostamente não ter adimplido um débito em favor de 

BUZUTTI DE SIQUEIRA & CIA LTDA- HM ENGENHARIA E CONSTRUÇOES 

não faz com que aquele tenha relação jurídica com o credor desta. 

Portanto, evidencia-se a ilegitimidade passiva da requerida Águas de 

Jauru Abastecimento e Distribuição S/A. DA NULIDADE DE CITAÇÃO E 

INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL A BUZUTTI DE SIQUEIRA & CIA LTDA- HM 

ENGENHARIA E CONSTRUÇOES pugnou pela decretação da nulidade da 

citação e rogou pela extinção do feito, diante da incompetência territorial, à 

luz do art. 51,III, da Lei n° 9.099/95. Em relação à nulidade de citação, 

houve a perda do objeto, diante da decisão de id. 22141257, que 

reconheceu o exíguo prazo entre a ciência da requerida e a realização da 

audiência. De outro norte, em relação à incompetência territorial, a 

BUZUTTI DE SIQUEIRA & CIA LTDA- HM ENGENHARIA E CONSTRUÇOES 

afirma que a demanda se trata de ação de cobrança, o que atrairia a 

competência para o domicílio do réu. Assim, como seu domicílio é em 

Cuiabá, o processo deveria ser extinto, na forma do art. 51, III, da Lei n° 

9099/95. Não prospera a alegação, uma vez que a prestação de serviço 

ocorreu no município de Jauru, ou seja, desenvolvida atividade econômica 

neste município (art. 4°, I, da Lei n° 9.099/95), aliada à estabilização da 

demanda, preconizada no art. 43 do CPC. Vejamos: Art. 4º É competente, 

para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro: I - do domicílio do 

réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça atividades 

profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, 

sucursal ou escritório; Art. 43. Determina-se a competência no momento 

do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as 

modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, 

salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência 

absoluta. Portanto, deve ser afastada a preliminar. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, a fim de suprir a 

omissão na decisão de id. 22141257, JULGANDO EXTINTO o processo 

sem resolução de mérito, em relação à requerida Águas de Jauru 

Abastecimento e Distribuição S/A, reconhecendo a ilegitimidade passiva. 

Rejeitar a preliminar de incompetência territorial, determinando o 

prosseguimento do feito em face da requerida BUZUTTI DE SIQUEIRA & 

CIA LTDA- HM ENGENHARIA E CONSTRUÇOES, devendo ser realizada 

audiência de conciliação, de acordo com a pauta dos Juizados. 

INTIME-SE.CUMPRA-SE, EXPEDINDO O NECESSÁRIO. Jauru – MT, 12 de 

março de 2020. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000718-89.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMAR RODRIGUES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIMAR RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0015531A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Processo: 

1000718-89.2019.8.11.0047. EXEQUENTE: EDIMAR RODRIGUES DA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de Ação 

de Execução proposta por EDIMAR RODRIGUES DA SILVA em face do 

ESTADI DE MATO GROSSO. Defiro o pedido formulado na inicial e recebo 

a presente execução de honorários advocatícios. Cite-se a parte 

executada para opor embargos no prazo de 30 (trinta) dias, art. 910 do 

CPC. Enunciado 1 – A critério do juiz, poderá ser dispensada a realização 

da audiência de conciliação, no âmbito do Juizado Especial da Fazenda 

Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar defesa. 

(APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ) Ante a premissa do artigo 54 da 

Lei n. 9099/1995, postergo a análise de eventual pedido de concessão 

dos benefícios da assistência judiciária gratuita para o momento de 

eventual interposição de recurso. Certificado o não oferecimento de 

embargos, voltem-me os autos conclusos para homologação dos cálculos. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Jauru-MT, 12 de março de 2020. 

Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000709-30.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

KATYA REGINA NOVAK DE MOURA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069616/3/2020 Página 682 de 799



KATYA REGINA NOVAK DE MOURA OAB - MT0015989A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Processo: 

1000709-30.2019.8.11.0047. EXEQUENTE: KATYA REGINA NOVAK DE 

MOURA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se 

de Ação de Execução proposta por KATYA REGINA NOVAK DE MOURA 

em face do ESTADO DE MATO GROSSO. Defiro o pedido formulado na 

inicial e recebo a presente execução de honorários advocatícios. Cite-se a 

parte executada para opor embargos no prazo de 30 (trinta) dias, art. 910 

do CPC. Enunciado 1 – A critério do juiz, poderá ser dispensada a 

realização da audiência de conciliação, no âmbito do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias para 

apresentar defesa. (APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ) Ante a 

premissa do artigo 54 da Lei n. 9099/1995, postergo a análise de eventual 

pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita para 

o momento de eventual interposição de recurso. Certificado o não 

oferecimento de embargos, voltem-me os autos conclusos para 

homologação dos cálculos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Jauru-MT, 11 de março de 2020. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000003-13.2020.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

GEANE PAULA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA FERREIRA DE MATOS OAB - MT0015500A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO SCHOENHERR (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificada, 

para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO redesignada, conforme 

despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: JAURU - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

05/05/2020 Hora: 16:00

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000043-92.2020.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR FARJADO DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALTER EMANUEL ABREU DE OLIVEIRA OAB - MT26093/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificadas, 

para comparecerem à audiência de CONCILIAÇÃO redesignada, conforme 

despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: JAURU - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

05/05/2020 Hora: 16:30

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000360-27.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

OLGA EMILIA HORLANDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE RECLAMANTE, acima 

qualificada, para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: JAURU - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 12/05/2020 Hora: 13:30

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000358-57.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

OLGA EMILIA HORLANDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE RECLAMANTE para comparecer à 

audiência designada, na qual será buscada a composição entre as partes, 

com a presença de seus advogados, nos termos do art. 334 do CPC. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: JAURU - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 12/05/2020 Hora: 14:00

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000354-20.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

OLGA EMILIA HORLANDA DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificada, 

para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme 

despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: JAURU - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

12/05/2020 Hora: 14:30

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000355-05.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

OLGA EMILIA HORLANDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificada, 

para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme 

despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: JAURU - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

12/05/2020 Hora: 15:00

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000361-12.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

OLGA EMILIA HORLANDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificada, 

para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme 

despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: JAURU - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

12/05/2020 Hora: 15:30

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000356-87.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:
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OLGA EMILIA HORLANDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES , acima qualificadas, 

para comparecerem à audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme 

despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: JAURU - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

12/05/2020 Hora: 16:00

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000114-65.2018.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

RESTAURANTE E LANCHONETE MINEIRO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATYA REGINA NOVAK DE MOURA OAB - MT0015989A 

(ADVOGADO(A))

BEATRIZ VIEIRA BITENCOURT OAB - MT24070/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARNALDO B. DE SIQUEIRA - ME (REQUERIDO)

AGUAS DE JAURU ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MOACIR JOSE OUTEIRO PINTO OAB - MT22997-O (ADVOGADO(A))

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificadas, 

para comparecerem à audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme 

despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: JAURU - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

12/05/2020 Hora: 16:30

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000105-06.2018.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS TANIA LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADERSON CIM OAB - SC0033863A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DONNA BOUTIQUE EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO ILUSTRE CAUSÍDICO PARA QUE 

COMPAREÇA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA: DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: JAURU - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 29/01/2019 Hora: 15:00

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000629-66.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS BENTO ELIZIARIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYRLA THANDRA MARTINS OAB - MT0019699A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALDORACY MOREIRA AQUINO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificada, 

para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme 

despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: JAURU - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

19/05/2020 Hora: 13:30

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000460-79.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE RICARDO LUCAS ROSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAINERIO ESPINDOLA OAB - MT3521/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Processo: 

1000460-79.2019.8.11.0047. EXEQUENTE: FELIPE RICARDO LUCAS ROSA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de Ação 

de Execução proposta por FELIPE RICARDO LUCAS ROSA em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO. Após a expedição da RPV, o executado 

informa que esta já foi inserida no FLIPLAN, aguardando o pagamento. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, intime-se a parte executada para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, demonstrar nos autos que foi efetivado o pagamento. 

Expirado o prazo, voltem-me os autos conclusos. Jauru, 11 de março de 

2020. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000699-83.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

WERGUISON GLYBER BRASIL REIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE JAURU ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES REQUERENTE E 

REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada 

disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no 

prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, 

da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000462-49.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE RICARDO LUCAS ROSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAINERIO ESPINDOLA OAB - MT3521/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

1000462-49.2019.8.11.0047. EXEQUENTE: FELIPE RICARDO LUCAS ROSA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de AÇÃO 

DE EXECUÇÃO promovida por FELIPE RICARDO LUCAS ROSA em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO. Partes qualificadas no feito. De acordo com 

o carreado (ID 21468268 – pág. 1), a presente fora originalmente proposta 

na Vara Única deste Juízo, tendo sua competência declinada para o 

Juizado, conforme decisão (ID 21468276 2158760 – pág. 11). 

Compulsando os autos, verifica-se que já houve remessa ao 

Departamento Auxiliar da Presidência, o qual aportou cálculo de liquidação 

(ID 21468272 - Pág. 42). Consigno que não fora efetivado nenhum ato 

constritivo, pois, conforme o inicialmente narrado, fora declinada a 

competência para o Juizado. Este Juízo (ID 21505120 - Pág. 1/2), 

ratificando os atos decisórios proferidos e demais passíveis de 

aproveitamento, determinou o regular processamento na fase atual e a 

intimação da parte executada. A parte exequente (ID 22739580), pugna 

pelo bloqueio/sequestro de valores, tanto do líquido, quanto do IRRF no 

total de R$ 8.587,29. Foi certificado o decurso do prazo para a 

manifestação da parte executada (ID 21468276 - Pág. 6), na segunda 

intimação, a executada narrou que não foi possível a quitação, uma vez 

que não houve a inserção no SISCON. A parte credora aporta termo de 

entrega de certidão de crédito (ID 29578465). Vieram-me os autos 

conclusos. É a síntese. Decido. Inicialmente, reviso meu posicionamento 

sobre o tema, vislumbrando ser cabível apenas o bloqueio do valor líquido 

relativo aos cálculos apresentados pelo Departamento Auxiliar da 
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Presidência, de modo que os descontos legais obrigatórios devem ser 

retidos pela própria autoridade administrativa. A conclusão referida tem 

por fundamento o disposto no art. 6°, do Provimento n° 11/2017-CM e a 

jurisprudência a seguir colacionada: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO AO 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA APRESENTADO PELA FAZENDA 

MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. 

EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO 

VALOR. DESCONTOS OBRIGATÓRIOS. IMPOSTO SOBRE A RENDA DE 

PESSOA FÍSICA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REQUISIÇÃO DE 

PEQUENO VALOR PARA HONORÁRIOS CONTRATUAIS. 1. Estando o 

cumprimento individual da sentença instruído com documentos suficientes 

à demonstração da titularidade do crédito, sendo possível obter o valor do 

débito mediante simples operação aritmética, desnecessária prévia 

liquidação, consoante autoriza o artigo 509, § 2º, do Código de Processo 

Civil. 2. A alegação de excesso de execução deve vir acompanhada da 

declaração do valor que o impugnante entende devido, com a 

apresentação de planilha, sob pena de não se conhecer da irresignação, 

dada a impossibilidade material de proceder à sua análise, ex vi do 

disposto no artigo 535, § 2º, do Código de Ritos. 3. Os valores atinentes 

ao Imposto Sobre a Renda da Pessoa Física e os descontos 

previdenciários que incidem sobre o quantum devido ao servidor devem 

ser apurados no momento do efetivo pagamento, cabendo à autoridade 

administrativa fazer a devida retenção, e não ao juízo determinar os 

descontos legais obrigatórios. 4. A Súmula Vinculante nº 47 do Supremo 

Tribunal Federal não autoriza a expedição de requisição de pequeno valor, 

em separado, para adimplemento de honorários advocatícios contratuais, 

conquanto, a relação contratual estabelecida entre advogado e cliente em 

nada interfere no débito que a Fazenda Pública possui com o vencedor da 

demanda. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO. (TJ-GO - AI: 03302994320188090000, Relator: FAUSTO 

MOREIRA DINIZ, Data de Julgamento: 13/02/2019, 6ª Câmara Cível, Data de 

Publicação: DJ de 13/02/2019) Negritei Considerando o acima exposto, 

ante a inércia da parte executada (id. 21468276 - Pág. 8) verifico ser 

necessária a constrição dos valores para o prosseguimento do feito. 

Destarte, defiro parcialmente o pleiteado pela parte exequente e procedo 

ao bloqueio/sequestro, via penhora online, sobre dinheiro, em espécie ou 

em depósito em instituição financeira, em nome do ESTADO DE MATO 

GROSSO, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ: 

03.507.415/0001-44, no valor de R$ 7.095,14 (sete mil e noventa e cinco 

reais e catorze centavos) (ID 21468272 - Pág. 42). Havendo bloqueio, 

intime-se a parte executada para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar 

embargos, sob pena de preclusão. Ultrapassado o aludido prazo, não 

havendo oposição de embargos, o que deverá ser certificado, tornem os 

autos conclusos para sentença de extinção da execução e consequente 

expedição de alvará judicial em favor da parte exequente. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Jauru-MT, 10 de 

março de 2020. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000665-11.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIEL PREISIGKE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIMAR FERNANDES MATO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARLES DIAS SILVA OAB - MT15764-O (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES REQUERENTE E 

REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada 

disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49140 Nr: 1494-43.2018.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronilson Ferreira Amaral da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANDERSON FREITAS DA 

COSTA - OAB:

 CERTIFICO QUE, nesta data procedo a intimação do doutro causidico, Dr. 

Janderson Freitas da Costa, via Dje, de todo teor da r. sentença proferida 

nos autos, conforme transcrita a seguir. Posto isso, TORNO DEFINITIVA a 

pena do réu RONILSON FERREIRA DA SILVA, qualificado nos autos, em 

ADVERTÊNCIA.

 4. DELIBERAÇÕES FINAIS:

Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, mas 

suspendo a exigibilidade em razão de sua condição financeira.

Serve a presente sentença de ADVERTÊNCIA ao réu dos malefícios 

causados pelo uso de drogas para si e em relação ao convívio com 

terceiros.

Transitada em julgado, certifique-se e:

- Oficie-se à Autoridade Policial para que efetue a incineração da droga.

Após, nada mais havendo, arquivem-se com as baixas e informações 

necessárias.

 P.R.I.C.

Comarca de Juscimeira

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-178 AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO

Processo Número: 1000185-93.2020.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PEDRO BEZERRA CRUZ JUNIOR (VÍTIMA)

FRANCISCO PEDRO BEZERRA DA CRUZ (VÍTIMA)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PEDRO BEZERRA CRUZ JUNIOR OAB - MT17801/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS DA SILVA JUNIOR (REU)

JOSÉ JUNIOR ALVES (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

JUSCIMEIRA DECISÃO Processo: 1000185-93.2020.8.11.0048. VÍTIMA: 

FRANCISCO PEDRO BEZERRA CRUZ JUNIOR, FRANCISCO PEDRO 

BEZERRA DA CRUZ REU: ANTONIO CARLOS DA SILVA JUNIOR, JOSÉ 

JUNIOR ALVES Vistos. Intime-se o Querelante para cumprir o disposto no 

Art. 806 do Código de Processo Penal, no prazo legal, sob pena de 

arquivamento dos autos. Após, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26472 Nr: 313-09.2015.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE NICANOR LEOPOLDO NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON SANTANA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON CAMILO DE PAULA - 

OAB:5179, TIAGO XAVIER DE PAULA - OAB:15473

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REMI CRUZ BORGES - 

OAB:MT/11148-A

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013, para intimar a parte Requerente através de seu 

advogado para efetuar o pagamento da diligência do oficial de justiça, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 6014 Nr: 792-17.2006.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE ANORINO JOSÉ DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON FERREIRA DOS SANTOS, INÊZ 

SOARES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - OAB:6641/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REMI CRUZ BORGES - 

OAB:MT/11148-A

 Vistos, etc.

1. Intimem-se a parte autora para que junte aos autos o CPF do executado 

WILSON FERREIRA DOS SANTOS, vez que o número informado ás fls. 

432, pertence à executada INEZ SOARES DOS SANTOS, conforme 

consulta de fls. 429, no prazo de 15 (quinze) dias.

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 20212 Nr: 198-27.2011.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CATXERÊ TRANSMISSORA DE ENÉRGIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIRO DIAS PEREIRA, IVONE DE CAMPOS 

MELLO PEREIRA, HELENA MARIA SANTOS BATISTA, LILIS FERNANDA 

BATISTA, HEBERT DOS SANTOS BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLADSTON ALMEIDA CABRAL - 

OAB:159229

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO ALEXANDRE 

MARTINS BERTIN - OAB:5925

 Vistos, etc.

1. Defiro o pedido de fls. 299 feito pelo Sr. Perito Judicial, para que as 

partes sejam devidamente intimadas para que, querendo, acompanhem a 

perícia técnica a ser realizada a partir do dia 24/04/2020, com início 

previsto para às 8:00 horas, nesta Comarca de Juscimeira. Ressalto que o 

não comparecimento das partes não obsta a realização da referida 

perícia.

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 23286 Nr: 1344-35.2013.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILZA MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE SAMPAIO 

DIOGO-PROCURADORA DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, 

PROCURADOR(A) DO ESTADO DE MATO GRIOSSO - OAB:

 Vistos, etc.

1. Diante da certidão acostada, demonstrando o transito em julgado da 

decisão no Recurso interposto, o processo deve prosseguir nos termos 

do referido acórdão.

2. Intimem-se as partes para que se manifestem, requerendo o que 

entenderem oportuno, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

arquivamento do feito.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24740 Nr: 745-62.2014.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENAN LUCAS DA COSTA BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RENAN LUCAS DA COSTA BARROS, Rg: 

2388667-6, Filiação: Karla Patrícia da Costa e Gesuino Barros, data de 

nascimento: 27/09/1995, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), 

repositor, Telefone (66) 9619-5774. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Vistos etc.1. O representante do Ministério Público com assento 

neste juízo à época ofereceu denúncia em desfavor de Renan Lucas da 

Costa Barros, já qualificado nos autos, dando-o como incurso nas penas 

do artigo 243, do ECA. Relata a denúncia, no dia 28/09/2013, por volta das 

22:00 horas, na Escola Estadual Antônio José de Lima, nesta cidade de 

Juscimeira/MT, o denunciado, voluntária e dolosamente, forneceu 

gratuitamente, a menores de dezoito anos, sem justa causa produto cujos 

componentes possam causar dependência física ou psíquica.Consta que 

segundo apurado o acusado solicitou da direção da referida escola 

autorização para realização de sua festa de aniversário, onde iria ter 

somente bolo e refrigerante. Que acontece que não era de conhecimento 

da direção da escola que para participar da festa de aniversário cada 

jovem teria que pagar a quantia de R$ 15,00 (quinze reais) para beber 

cerveja e demais bebidas alcoólicas.Narra ainda, que conforme o decorrer 

da festa, uma funcionária da escola que trabalha como vigia noturno 

percebeu que os adolescentes estavam ingerindo bebidas alcoólicas e 

que de fato não havia refrigerantes e bolo. Que o genitor de uma 

adolescente que estava no aniversário foi até o local para buscar sua 

filha, e chegando lá presenciou as luzes apagadas, som com música estilo 

funk e muitos adolescentes menores de 18 (dezoito) anos ingerindo 

bebidas alcoólicas e outros se prostituindo na beira do muro.Assevera por 

fim, que existem no feito em tela, elementos robustos que consubstanciam 

a materialidade e a autoria delitiva, caracterizados pelas declarações das 

testemunhas e relatório descritivo do Conselho Tutelar, conforme 

documentos acostados aos autos.A denúncia foi recebida em 12/05/2015 

(Ref: 4). O(A)(S) ré(u)(s) foi(ram) citado(a)(s) (Ref: 13) e a defesa inicial 

apresentada (Ref: 22). Audiência instrutória realizada no dia 16/02/2016 

(Ref: 43), com a oitiva da(s) testemunha(s) de comum(ns) presentes. Em 

04/08/2017 foi decretada a revelia do réu, nos termos do artigo 367 do 

Código de Processo Penal, haja vista que o mesmo descumpriu o dever de 

manter seu endereço atualizado nos autos.O Ministério Público pugnou, em 

sede de alegações finais (Ref: 73), pela condenação do réu nos termos 

da denúncia, uma vez que provada a autoria e a materialidade delitiva.A 

defesa do acusado postulou a absolvição do mesmo nos termos do artigo 

386, incisos II, V, VI e VII, do CPP. Subsidiariamente, em caso de 

condenação pugnou a aplicação da atenuante da menoridade, com fulcro 

no artigo 65, inciso I, do CP (Ref: 78).2. Foi o relatório. FUNDAMENTO. 

DECIDO.2.1. Trata-se de ação penal pública incondicionada, detendo, 

portanto o Ministério Público a necessária legitimidade para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, de sorte que, inexistindo 

nulidades a serem sanadas e presentes as condições da ação, o feito 

está pronto para a análise do mérito.Imputa-se ao acusado a prática do 

delito de fornecimento/entrega de bebida alcoólica a adolescente – artigo 

243, do ECA, o qual disciplina que:Art. 243 – Vender, fornecer, servir, 

ministrar ou entregar, ainda que gratuitamente, de qualquer forma, a 

criança ou adolescente, bebida alcoólica ou, sem justa causa, ouros 

produtos cujos componentes possa causar dependência física ou 

psíquica.Pena – detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa, se o fato 

não constitui crime mais grave.2.2. A materialidade delitiva verte 

inconcussa nos autos, conforme se dessume do relatório descritivo e 

termos de depoimentos.2.3. Quanto à autoria delitiva, verifica-se que as 

provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

carreiam elementos de convicção quanto aos indícios da autoria da 

extorsão consumada imputada ao denunciado.A testemunha comum Hilda 

Keiko Fujii Amaral, quando inquirida na fase policial, asseverou o seguinte: 

“(...) QUE NO DIA 28/09/2013 O PLANTAO ERA DOS CONSELHEIROS 

ADRIANO, MARCELO E JOSE RODRIGUES E POR VOLTA DAS 00:40, O 

SENHOR PEDRO ZACARIAS DA SILVA SOLICITOU A PRESENÇA DO 

CONSELHO NO EVENTO QUE REALIZAVA NA ESCOLA ANTONIO JOSE 

DE LIMA, QUE ERA UMA FESTA DE ANIVERSARIO DE RENAN; QUE 

SEGUNDO PEDRO ZACARIAS A GRANDE MAIORIA DOS JOVENS ERAM 

DE MENORES E ESTAVAM CONSUMINDO BEBIDAS ALCOÓLICA; QUE O 

CONSELHO COMPARECEU NO LOCAL POR VOLTA DE 01:00 HORA DA 

MANHA, VERIFICOU COM A GUARDA VIGIA SENHORA LUZIA A QUAL 

CONFIRMOU O ACONTECIDO (...).”, sendo que na fase judicial a 

testemunha manteve seu depoimento.Por sua vez, a testemunha comum 

Maria Luzia Gomes Siqueira, quando ouvida na fase policial afirmou que: 

“QUE E GUARDA VIGIA HÁ QUINZE ANOS NA ESCOLA ANTONIO JOSE DE 

LIMA, QUE NÃO RECORDA O DIA EM QUE RENAN FEZ UMA FESTA DE 

ANIVERSARIO NA ESCOLA ANTONIO JOSE DE LIMA; QUE PERCEBEU QUE 

DENTRO DE UM GALAO ESTAVA CHEIO DE SUCO COM VODK; QUE 

AVISOU QUE NÃO PODIA OS MENORES BEBER NAQUELE LOCAL; QUE 

AVISOU A MAE DE PAMELA COMO QUE ESTAVA SENDO A FESTA QUE 
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HAVIA BEBIDAS ALCOOLICA; QUE A MAE DE PAMELA TRABALHA NA 

EPOCA JUNTO COM A DECLARANTE; QUE PEDRO PAI DE PAMELA VEIO 

JUNTO COM A MAE VERIFICAR COMO SERIA A FESTA; QUE A BEBIDA 

FOI COLOCADA DO LADO DE FORA DA ESCOLA A FESTA CONTINUOU 

DENTRO DO PATIO DA ESCOLA; QUE PRESENCIOU OS JOVENS BEBER 

DO LADO DE FORA; QUE A ESCOLA FOI AUTORIZADA PELA DIRETORIA 

PARA ACONTECER A FESTA SEM BEBIDAS ALCOOLICAS; (...).”.Na fase 

judicial a referida testemunha retificou o seu depoimento prestado na fase 

policial.Assim sendo, todas as testemunhas ouvidas em juízo foram 

uníssonas em confirmar a veracidade dos fatos narrados na inicial.O réu, 

por sua vez, negou a prática delitiva que lhe é imposta, na fase policial, 

não tendo sido interrogado em Juízo uma vez que deixou de manter seu 

endereço atualizado nos autos, motivo pelo qual fora decretada sua 

revelia.Ademais, muito embora o réu tenha negado a prática delitiva na 

fase policial, os depoimentos colhidos na fase inquisitorial, bem como na 

fase judicial apontam, estreme de dúvidas, a autoria da(o) ré(u), eis que 

as testemunhas descreveram com detalhes a conduta perpetuada pelo 

acusado.Estes depoimentos, diante da robustez e coerência em que foram 

firmados, bem como das demais provas dos autos, assumem papel de 

relevante importância sendo mais do que suficiente para embasar uma 

sentença condenatória.De tal sorte, de nenhuma importância à negativa de 

autoria por parte do acusado. Não era mesmo de se esperar outra atitude 

dele senão a de negar a prática dos crimes que lhe são imputados.Em que 

pese ter a causídica do acusado se esforçado para tentar demonstrar sua 

inocência através das alegações finais, data vênia, o pedido de 

absolvição do acusado no delito descrito na exordial não merece 

prosperar, pois não encontra amparo no conjunto probatório existente nos 

autos, o qual lhe é totalmente desfavorável. Muito embora, o acusado 

tenha negado a autoria delitiva em juízo, a versão por ele apresentada não 

foi apta para afastar as provas acostada aos autos.No entanto, merece 

acolhimento a causa de diminuição de pena elencada no artigo 65, inciso I, 

do Código Penal, uma vez, que conforme documentos acostados aos 

autos o réu possuía 18 (dezoito) anos de idade na data dos 

fatos.Destarte, ante as insofismáveis evidências trazidas para os autos 

acerca da culpabilidade do acusado, o decreto condenatório é medida que 

se impõe, na forma acima esposada.2.4. Passo à dosimetria da pena do 

réu, atento aos comandos insertos nos artigos 59 e 68 do Código Penal1ª 

Fase – Pena-BaseImpõe-se a análise das circunstâncias contidas no 

artigo 59 do Código Penal, assim dispostas: a) culpabilidade – transparece 

ser a normal à espécie delituosa, motivo pelo qual não deve interferir na 

fixação da pena; b) antecedentes – As certidões acostadas aos autos 

atestam que o acusado possui antecedentes imaculados; c) conduta 

social, personalidade do agente e motivos do crime – não há elementos 

nos autos para aferir tais circunstâncias; d) circunstâncias do crime – 

nada existe a ser considerado que já não integre o tipo penal do delito em 

tela; e) consequências do crime – as consequências extrapenais não 

foram graves; f) comportamento da vítima – não há elementos para apurar 

se as vítimas beneficiaram ou incentivaram a prática delitiva.A pena 

prevista para este crime é de 2 (dois) a 4 (quatro) anos de detenção, e 

multa.Assim, se das oito circunstâncias judiciais estabelecidas no artigo 

59 do Código Penal, uma (antecedentes) efetivamente beneficia o 

acusado, sendo ela de natureza subjetiva e preponderante, e nenhuma o 

prejudica, tenho por bem em fixar a pena-base no mínimo legal, em 2 (dois) 

anos de detenção e pagamento de 20 (vinte) dias-multa.2ª Fase – 

Pena-ProvisóriaNão há qualquer circunstância agravante a ser 

considerada. Presente, no entanto, a atenuante prevista no artigo 65, 

inciso I, do CP. O réu era menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato.No 

entanto, é de todo sabido que na presente fase da dosimetria da pena, 

esta não pode ir aquém do mínimo cominado abstratamente para o delito, 

motivo pelo qual deixo de operar a diminuição a que o acusado faria jus. A 

pena permanece no mínimo legal.3ª Fase – Pena DefinitivaComo inexistem 

causas de diminuição ou de aumento da pena a serem consideradas, 

mantenho inalterada a pena provisoriamente imposta, tornando-a definitiva 

em 2 (dois) anos de detenção e pagamento de 20 (vinte) dias-multa.2.5. 

Valor do Dia-MultaTendo em vista a ilação extraída dos autos no sentido 

de que a situação econômica do réu não é das melhores, tenho por bem 

em fixar o valor do dia-multa em 1/30 do maior salário mínimo mensal 

vigente ao tempo do fato, o que faço com fulcro no artigo 60 e § 1º do 

artigo 49 do Código Penal.2.6. Substituição da Pena Privativa de 

LiberdadeTendo em vista que o réu preenche as condições objetivas e 

subjetivas previstas no artigo 44 e seguintes do Código Penal, aplico a 

substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de 

direitos (art. 44, § 2º, 2ª parte, do CP), por entender ser esta medida 

socialmente recomendável ao caso dos autos.2.7. Suspensão Condicional 

da PenaIncabível a aplicação do sursis, na esteira do disposto no artigo 

77, III, do Código Penal, tendo em vista a substituição da pena privativa de 

liberdade por uma pena restritiva de direitos.2.8. Da Apelação em 

LiberdadeTendo em vista que o réu respondeu ao processo solto e não 

estando presentes os requisitos da prisão preventiva, faculto-lhe recorrer 

da presente sentença, caso tenha interesse, em liberdade.3. 

DISPOSITIVO3.1. Tecidas estas considerações e gizadas as razões de 

decidir, julgo totalmente procedente a pretensão punitiva estatal esposada 

na denúncia, para o fim de condenar o réu Renan Lucas da Costa Barros, 

já qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 243, do ECA, 

as quais, após a aplicação do critério trifásico, fixo, em definitivo, em 2 

(dois) anos de detenção e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, à razão de 

um trigésimo (1/30) do maior salário mínimo mensal vigente na época dos 

fatos, devidamente corrigido a partir da data do fato, com direito a recorrer 

em liberdade. Substituo, porém, a referida pena privativa de liberdade por 

duas penas restritivas de direito, consistente na: a) prestação de serviços 

à comunidade ou a entidades públicas, a ser atribuída conforme as 

aptidões do condenado, a qual deverá, nos termos do § 3º do art. 46 do 

CP, ser cumprida à razão de 1 (uma) hora diária ou 7 (sete) horas 

semanais, pelo mesmo período da pena substituída (2 anos), sendo 

facultado cumprir a pena substitutiva em menor tempo, nunca inferior à ½ 

(metade) da pena privativa de liberdade fixada - § 4º art. 46, Código Penal; 

b) prestação pecuniária (CP, art. 43, I) consistente no pagamento em 

dinheiro a entidade pública ou privada com destinação social, de 

importância correspondente a 5 (cinco) salários mínimos – CP, art. 45, § 

1º.3.2. Determino que, após o trânsito em julgado: a) seja lançado os 

nomes dos réus no rol dos culpados (artigos 5º, LVII, CF e 393, II, CPP); b) 

seja expedido ofício ao Tribunal Regional Eleitoral, cientificando-o da 

suspensão dos direitos políticos dos acusados, até o cumprimento ou 

extinção da pena (Súmula 9 do TSE), conforme determinação 

constitucional (artigo 15, III, CF), por ser efeito automático e inafastável da 

presente condenação; c) seja expedido o B.I.E, comunicando os órgãos 

de identificação criminal, na forma da lei; d) seja expedida a guia de 

recolhimento para o cumprimento da pena privativa de liberdade imposta, 

contendo os dados insertos no artigo 106 da LEP e dando-se ciência ao 

Ministério Público (art. 106, § 1º, LEP); e) seja(m) intimado(s) o(s) réu(s) 

para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar(em) o pagamento da(s) pena(s) 

de multa em que foi(oram) condenado(a)(s) (art. 50, CP). Em caso de não 

pagamento ou mesmo não sendo eles encontrados, o débito deverá ser 

atualizado nos termos do § 2º do art. 49 do CP, tendo como termo inicial a 

data do fato, e encaminhada, por meio de carta com Aviso de 

Recebimento, a(s) competente(s) certidão(ões) individualizada(s) para a 

Procuradoria do Estado, com os documentos necessários, para fins de 

execução, nos moldes da Lei nº. 6.830/80, eis que referida pena, na atual 

disposição do artigo 51 do Código Penal, é considerada dívida de valor; f) 

seja a guia encaminhada à Vara de Execução Criminal – VEC – desta 

Comarca para cumprimento.3.3. Havendo trânsito em julgado para a 

acusação, mesmo pendente de recurso da defesa com efeito suspensivo, 

mas sendo vantajoso ao réu, expedir-se-á a guia de execução provisória 

(CNGC, artigo 1.573, § único).3.4. Considerando que mesmo tendo o réu 

sido defendido pela Defensoria Pública, condeno-o ainda que beneficiário 

da Assistência judiciária, ao pagamento das custas e despesas 

processuais, desde que possa fazê-lo sem prejuízo do sustento próprio 

ou da família. Se dentro de 5 (cinco) anos, a contar da sentença final, não 

puder satisfazer tal pagamento, a obrigação ficará prescrita, tudo nos 

termos do § 3º, do artigo 98, do CPC/2015.3.5. Procedam-se às 

comunicações e anotações de estilo.3.6. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Oportunamente, arquivem-se.Juscimeira – MT, 09 

de abril de 2018.Alcindo Peres da RosaJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Beatris Soares 

Mascarenhas, digitei.

Juscimeira, 12 de março de 2020

Jean da Costa Amaral Gestor Judicial Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38866 Nr: 2506-26.2017.811.0048

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOLFO MENEZES NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 para intimar a parte Requerente através de seu advogado para efetuar o 

pagamento da diligência do oficial de justiça, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41473 Nr: 216-04.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RITA GOMES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO AKTYPIS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LEONARDO AKTYPIS SILVA, Cpf: 

45384814837, solteiro(a), Telefone (11) 95045-6527. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Proceder com a Citação do requerido LEONARDO 

AKTYPIS SILVA para, caso queira, responder a ação. Ação: AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL POR ACIDENTE 

AUTOMOBILÍSTICO.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.1. Defiro o pedido retro para que seja 

realizada a citação da parte requerida via edital, na forma da lei, uma vez 

que a mesmo encontra-se em lugar incerto e não sabido.2. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.ALCINDO PERES DA ROSAJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Beatris Soares 

Mascarenhas, digitei.

Juscimeira, 12 de março de 2020

Jean da Costa Amaral Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 51898 Nr: 1024-72.2019.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO RAFFAEL SOARES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363-O

 3.1. Tecidas estas considerações e gizadas as razões de decidir, julgo 

parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal esposada na 

denúncia, para o fim de:a) absolver a(o) ré(u) JULIO RAFFAEL SOARES 

DOS SANTOS, qualificado(s) nos autos, da imputação que lhe fora feita do 

cometimento do crime previsto no artigo 147, caput, do Código Penal, o que 

faço com suporte no artigo 386, incisos II e III, do Código de Processo 

Penal;b) condenar a(o) ré(u) JULIO RAFFAEL SOARES DOS SANTOS, 

qualificado(s) nos autos, como incurso nas penas cumprimento.3.3. 

Custas pelo réu nos termos do que dispõe o artigo 804 do Código de 

Processo Penal.3.4. Procedam-se às comunicações e anotações de 

estilo.3.5. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Oportunamente, arquivem-se.Juscimeira – MT, 12 de março de 

2020.Alcindo Peres da RosaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 45955 Nr: 2148-27.2018.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: B.V. FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECI DIAS FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON JOSE RIBEIRO - 

OAB:72640A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Efetuando consulta no sistema BACENJUD, constato que foram 

localizados os endereços utilizados pela parte requerida, conforme extrato 

juntado.

 Intime-se a parte autora para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) 

dias, requerendo o que entender oportuno.

 Junte-se extrato das informações obtidas

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22528 Nr: 571-87.2013.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DE ASSIS GOUVEIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JÚNIOR - OAB:8.143-A, EDVALDO LUIZ FRANCISCO - OAB:99148/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013, impulsiono o presente autos para intimar a parte 

autora através de seu advogado para pedir o que achar de direito a 

respeito da petição juntada, no prazo de 15 (quinze) dias .

Comarca de Marcelândia

Vara Única

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63449 Nr: 552-58.2014.811.0109

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENA GRAMOLINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): URBANIZADORA E AGROPECUÁRIA SANTO 

ANTONIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Alvim da Fonseca - 

OAB:7010/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): HELENA GRAMOLINI, Cpf: 03629481868, 

Rg: 4.917.030, brasileiro(a), divorciado(a), aposentada. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 49.913,10 (Quarenta e nove mil e novecentos e 

treze reais e dez centavos), no prazo de 48 horas, contados da expiração 

do prazo do deste edital, sob pena de Artigo 2°, de Provimento n° 40/2014 

da CGJ/TJMT..

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CICERO APARECIDO 

LOURENÇÃO, digitei.

Marcelândia, 06 de março de 2020

Lovania Beatriz Zeretzki Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64626 Nr: 6-66.2015.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAJUR AUTO PEÇAS E SUPERMERCADO 

LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para intimar o Autor para que no prazo de 10 (dez) 

dias efetue o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, acessando 

o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionando o menu 

SERVIÇOS na barra superior, escolhendo a opção GUIAS que irá abrir a 

página do Departamento de Controle e Arrecadação, onde o usuário 

selecionará Emissão de Guia de Diligência, conforme zoneamento 

necessário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69584 Nr: 1065-55.2016.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENISE APARECIDA SIEBERT, NEUZA DE LIMA SIEBERT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINALDO ALVES - 

OAB:15508-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente de Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para INTIMAR o Requerente para que no prazo de 10 

(dez) dias, se manifeste requerendo o que de direito, em especial 

informando o endereço da Requerida, uma vez devolvida a 

correspondência às fls. 65.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43009 Nr: 445-58.2007.811.0109

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ NEVES, HELENA FERREIRA NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Orlando Martens - OAB:5782-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Ribeiro D Aqui 

(Procurador) - OAB:Mat. 1611678

 Nos termos da Legislação Vigente de Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para INTIMAR o Exequente para que no prazo de 10 

(dez) dias, se manifeste requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46209 Nr: 1931-44.2008.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI CESAR DOMINGUEZ - 

OAB:8.094-O, FAUSTO NOBRES DA SILVA - OAB:5327-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DORVIL AFONSO VILELA - 

OAB:9666, Felipe Gazola Vieira Marques - OAB:16.846-A, Liliane de 

Souza Marcussi - OAB:9802-MS, Myriane Silvestre dos Santos - 

OAB:12970/MS, Rubens Gaspar Serra - OAB:119.859

 Nos termos da Legislação Vigente de Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para INTIMAR o Requerente/Exequente para que no 

prazo de 10 (dez) dias, se manifeste requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60334 Nr: 286-42.2012.811.0109

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FIAT S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÁUDIO GOLICZESKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINGTON FARIA DE 

SIQUEIRA - OAB:18071/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para intimar o Autor para que no prazo de 10 (dez) 

dias efetue o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, acessando 

o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionando o menu 

SERVIÇOS na barra superior, escolhendo a opção GUIAS que irá abrir a 

página do Departamento de Controle e Arrecadação, onde o usuário 

selecionará Emissão de Guia de Diligência, conforme zoneamento 

necessário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62413 Nr: 1095-95.2013.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ AUGUSTO VARALLO COSTA - ME., 

JOSÉ AUGUSTO VARALLO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:5871/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente de Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para INTIMAR o Exequente para que no prazo de 10 

(dez) dias, se manifeste requerendo o que de direito, decisão de fls. 88 e 

resultado de fls. 89.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65698 Nr: 632-85.2015.811.0109

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATOGROSSENSE-SICRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAELA COSMETICOS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para intimar o Autor para que no prazo de 10 (dez) 

dias efetue o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, acessando 

o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionando o menu 

SERVIÇOS na barra superior, escolhendo a opção GUIAS que irá abrir a 

página do Departamento de Controle e Arrecadação, onde o usuário 

selecionará Emissão de Guia de Diligência, conforme zoneamento 

necessário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66688 Nr: 1041-61.2015.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO FEDRIZ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO ANDRE ARUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente de Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para INTIMAR o Requerente para que no prazo de 10 

(dez) dias, se manifeste requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 72171 Nr: 783-80.2017.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO ANTUNES SEGATO - 

OAB:13546

 3.Assim sendo, inexistente qualquer das hipóteses de absolvição sumária 

do acusado (art. 397, CPP), designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 28 de abril de 2020, às 11:00 horas, ocasião em que serão 

ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação e defesa residentes na 

Comarca, bem como o interrogatório do acusado (art. 400, CPP). 4.Se 

necessário, depreque-se a oitiva de eventual testemunha residente fora 

da Comarca (art. 222, § 1º, CPP).5.Intime-se eventual (is) advogado (s) do 

(s) acusado (s), cientificando (s) da expedição da carta precatória, nos 

termos da súmula 273, do STJ. 6.Não havendo requerimento de diligências 

ou sendo indeferido, serão oferecidas alegações finais orais por 20 

(vinte) minutos, respectivamente, pela acusação e pela defesa, 

prorrogáveis por mais 10 (dez), proferindo o juiz, a seguir, sentença, 

salvo na hipótese do § 3º, do art. 403, CPP.7.Intimem-se.8.Ciência ao 

Ministério Público.9.Diligências necessárias. Marcelândia, 07 de fevereiro 

de 2020. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61424 Nr: 122-43.2013.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLEGIN & CEZARIO LTDA - ME, FLAVIO JOSÉ 

CEZARIO, JEAN CARLOS KLEGIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8123-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para intimar o Autor para que no prazo de 10 (dez) 

dias efetue o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, acessando 

o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionando o menu 

SERVIÇOS na barra superior, escolhendo a opção GUIAS que irá abrir a 

página do Departamento de Controle e Arrecadação, onde o usuário 

selecionará Emissão de Guia de Diligência, conforme zoneamento 

necessário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66983 Nr: 1168-96.2015.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Z.C. NOGUEIRA &CIA LTDA, MAJUR AUTO 

PEÇAS E SUPERMERCADO LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAÚDIO GUILHERME AGUIRRE 

GUEDES - OAB:10.519, ELSON DUQUES DOS SANTOS - OAB:14.234, 

VALÉRIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - OAB:5.956

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para intimar o Autor para que no prazo de 10 (dez) 

dias efetue o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, acessando 

o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionando o menu 

SERVIÇOS na barra superior, escolhendo a opção GUIAS que irá abrir a 

página do Departamento de Controle e Arrecadação, onde o usuário 

selecionará Emissão de Guia de Diligência, conforme zoneamento 

necessário

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000246-96.2019.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

SUELENE GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANEREUTON THEODORO MOREIRA OAB - MT0009667A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RADHA BRASIL EDICOES E SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILE SANTANA DE ALMEIDA AFONSO OAB - RJ0106281A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO, que procedo a intimação do advogado(a)(s) da parte autora 

para comparecer a audiência de conciliação designada para o dia 06 de 

agosto de 2019 às 13:40 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000246-96.2019.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

SUELENE GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANEREUTON THEODORO MOREIRA OAB - MT0009667A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RADHA BRASIL EDICOES E SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILE SANTANA DE ALMEIDA AFONSO OAB - RJ0106281A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO e dou fé que procedo a intimação do advogado para tomar 

ciência do recurso inominado para responder no prazo legal

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 8010161-55.2016.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

ALTIVIR PAWLAK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA SANTOS DE SOUZA DORNELLES OAB - MT0013906A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON FERREIRA MOREIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA Nos termos da Legislação Vigente e 

Provimento n.º 56/2007 – CGJ, impulsiono este feito para abrir vistas ao 

Exequente para que, no prazo de 10(dez) dias, se manifeste sobre a 

Certidão de Oficial de Justiça de ID. n° 29723281. MARCELÂNDIA, 13 de 

março de 2020. HIGNO PIRES ALVES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA E 

INFORMAÇÕES: Rua dos Três Poderes, 850, Centro, MARCELÂNDIA - MT - 

CEP: 78535-000 - TELEFONE: (66) 35362534

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010025-92.2015.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO AMARANTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINALDO ALVES OAB - MT15508-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FINILUX REPRESENTACOES LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA Processo n° 

8010025-92.2015.8.11.0109 Requerente: LUIZ ANTONIO AMARANTE 

Requerente: FINILUX REPRESENTACOES LTDA - ME Vistos. 1. Tratando-se 

de cumprimento de sentença, proceda a Secretaria as alterações 

necessárias no sistema. 2. Nos termos do art. 523 do CPC/2015 e artigo 

52, IV da Lei n. 9.099/95, intime-se a parte executada para que efetue o 

pagamento da dívida no valor apresentado na última atualização trazida (id 

n°), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não o fazendo, incidir multa 

no montante da condenação no percentual de 10% (dez por cento). 3. 

Certificado o não pagamento, intime-se a parte autora para atualização do 

débito. 4. Após, conclusos para análise de penhora online e/ou RENAJUD, 

caso constem como pedidos. 5. Diligências necessárias. Marcelândia, 31 

de dezembro de 2019 THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em 

substituição legal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 72171 Nr: 783-80.2017.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO ANTUNES SEGATO - 

OAB:13546

 Vistos etc.

RECEBO a denúncia, em seus termos, vez que presentes os requisitos do 

artigo 41 do Código de Processo Penal.

Ademais, com relação ao pedido de item 05 da (fl. 37), relacionado com a 

averbação da propositura da presente ação e do recebimento da presente 

denuncia no registro respectivo do imóvel rural, com fundamento na Lei 

6.015/73 e tendo em vista que a finalidade da averbação é dar publicidade 

à demanda judicial com o intuito de proteger terceiros, visando dar 

conhecimento a terceiros e evitar prejuízos que podem ser causados em 

razão de eventual transmissão de propriedade, considerando a 

objetividade da responsabilidade ambiental, entendo que o pedido deve ser 

DEFERIDO. Assim, determino a averbação da propositura da presente 

ação no registro respectivo do imóvel rural.

Defiro os pedidos de item 03 de fl. 37. Expeça-se ofício requisitando cópia 

da decisão final proferida no bojo do procedimento administrativo 

inaugurado pelo Auto de Infração nº 9089214-E, instaurado em face de 

João Batista de Oliveira Silva pelo IBAMA.

DEFIRO os pedidos formulados na cota ministerial fls. 37v, tão somente 

para designar audiência para proposta de suspensão condicional do 

processo pelo prazo de 04 (quatro) anos, submetendo o acusado as 

condições expostas às (fls. 30v).

DESIGNO a data de 09/04/2019, às 17h30min para audiência de 

suspensão condicional do processo, sendo que o acusado deverá 

comparecer acompanhado de advogado, pois, caso contrário, sua defesa 

será patrocinada por advogado nomeado por este juízo.

Na oportunidade da audiência acaso se verifique preencher os requisitos 

legais será ofertado o sursis processual nos termos da cota Ministerial.

Por fim, Defiro o pedido (fls. 37/43) no tange a juntada ulterior de certidões 

de antecedentes criminais.

Ciência ao Ministério Público.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 29 de outubro de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito

Comarca de Matupá

Vara Única

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000001-45.2020.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - MT16691-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIVANEI ANTONIO PETINI (REU)

D. A. PETINI E CIA LTDA - ME (REU)

NAYARA LUZIA KOPIAKE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

MATUPÁ CERTIDÃO/IMPULSIONAMENTO ATO ORDINATÓRIO. Nos termos 

da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 

17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: INTIMAÇÃO DA parte 

requerente manifestar o que de direito (ID 29139227 - Aviso de 

Recebimento), no prazo de 15 (quinze) dias. MATUPÁ, 13 de março de 

2020. MARCIA MARCAL DE MENDONCA MONTEIRO Técnico(a) 

Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE MATUPÁ E INFORMAÇÕES: Av. 

Hermínio Ometto, 321, CENTRO, MATUPÁ - MT - CEP: 78525-000 - 

TELEFONE: (66) 35951752

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000033-50.2020.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. F. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. D. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO/IMPULSIONAMENTO Autos n.º 1000033-50.2020.8.11.0111 

Autor: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Réu: CLAUDIMIR 

DEBASTIANI INTIMAÇÃO do advogado da parte autora/exequente, para no 

prazo legal, manifestar-se acerca da diligência juntada no ID 30232988. 

Matupá/MT, 13 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) MARCIA 

MARCAL DE MENDONCA MONTEIRO Técnica Judiciária Sede do Juízo e 

Informações: Av. Hermínio Ometto N° 321, Bairro: Zr-001, Cidade: 

Matupá-MT Cep:78525000, Fone: (66) 3595-1752.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000060-33.2020.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. F. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. E. P. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO/IMPULSIONAMENTO Nos termos da Legislação vigente e do 

Provimento nº 056/07, impulsiono os presentes autos, procedo a intimação 

do patrono da parte requerente, para manifestar o que de direito, acerca 

da diligência de ID 30227761, no prazo de 15 (quinze) dias. Matupá, 13 de 

março de 2020. MARCIA MARCAL DE MENDONCA MONTEIRO Técnica 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000069-92.2020.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO LUCAS DE MEIRA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO/IMPULSIONAMENTO Autos n.º 1000069-92.2020.8.11.0111 

Autor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT Réu: 

LEONARDO LUCAS DE MEIRA INTIMAÇÃO do advogado da parte 

autora/exequente, para providenciar o pagamento da 01 (uma) diligência 

complementar do oficial de justiça, através de guia a ser emitida pelo site 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br, para 

citação/intimação da parte requerida/executada, devendo juntar aos autos 

a guia recolhida, no prazo de 15 (quinze) dias. OBSERVAÇÃO: § 2º do 

art.536 do CPC: O mandado de busca e apreensão de pessoas e coisas 

será cumprido por 2 (dois) oficiais de justiça, observando-se o disposto 

no art. 846, §§ 1º a 4º , se houver necessidade de arrombamento. 

Matupá/MT, 13 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) MARCIA 

MARCAL DE MENDONCA MONTEIRO Técnica Judiciária Sede do Juízo e 

Informações: Av. Hermínio Ometto N° 321, Bairro: Zr-001, Cidade: 

Matupá-MT Cep:78525000, Fone: (66) 3595-1752.

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000115-81.2020.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

VOLNEI FORTUNATO (REU)
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AMERICO MITSUO ISHIYAMA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

MATUPÁ DECISÃO Processo: 1000115-81.2020.8.11.0111. AUTOR: 

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO REU: VOLNEI 

FORTUNATO, AMERICO MITSUO ISHIYAMA Processo nº 

1000115-81.2020.8.11.0111 Classe – Assunto: Ação Civil Pública 

Ambiental Requerente: Ministério Público Estadual Requerido: Volnei 

Fortunato e Outro. Processo nº 1000115-81.2020.8.11.0111 Classe – 

Assunto: Ação Civil Pública Ambiental Requerente: Ministério Público 

Estadual Requerido: Volnei Fortunato e Outro. Vistos. Trata-se de Ação 

Civil Pública Ambiental proposta pelo Ministério Público Estadual em face de 

VOLNEI FORTUNATO e AMERICO MITSUO ISHIYAMA, ambos qualificados 

nos autos. No decorrer do procedimento, o Ministério Público apresentou a 

proposta de transação civil, onde o requerido se comprometeria a pagar a 

título de composição civil dos danos, a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil 

reais), em favor do Conselho da Comunidade de Segurança Pública e da 

Execução Penal de Matupá (MT), e a titulo de dano ambiental o requerido 

se comprometeria a promover o plantio de 100 (cem) mudas de arvores 

nativas da região, no prazo de 90 (noventa) dias. Diante disso, em petição 

(ID 29418484), a defesa dos requeridos aceitou a proposta apresentada 

pelo órgão ministerial, bem como apresentou o comprovante de depósito 

da prestação pecuniária. Formalizados os autos, vieram conclusos para 

deliberação. É o breve relatório. Fundamento e decido. Em análise dos 

autos, verifico que houve acordo extrajudicial entre as partes, as quais 

estabelecem espontaneamente sobre o objeto posto em litígio, razão pela 

qual requerem a homologação do acordo e, em consequência, a extinção 

do processo. Assim sendo, como as partes apresentam ao Juízo solução 

pacificadora para o litígio, e sendo direito transigível, devida é a 

homologação por ato judicial. Nesse diapasão, inexistindo óbice legal, 

homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o acordo firmado entre os interessados nos autos, nos termos da inicial, 

com fulcro no artigo 200 do Código de Processo Civil. Julgo extinto por 

sentença o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 

III, “b”, do Código de Processo Civil. Intime-se o requerido, por meio de seu 

advogado, via DJE, para que realize a reparação do dano ambiental dentro 

do prazo estabelecido no acordo, posteriormente que seja comprovado 

nos autos. DETERMINO a liberação do veículo apreendido, sendo tipo 

caminhão Scania/R 440 a6x2, cor branca e placa MKY 8300 e Sr/Randon 

Sr Ca, cor preta e placa QHZ 5683. Sem custas judiciais, a teor do artigo 

18 da Lei 7.347/85. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com 

as baixas e cautelas devidas. SERVIRÁ A PRESENTE DECISÃO COMO 

MANDADO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. . Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito Em 

substituição legal

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000012-45.2018.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO PEDRO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT12952-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO /IMPULSIONAMENTO INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte 

requerida, para que apresente contrarrazões ao Recurso Inominado (id. 

26402728 - Recurso inominado) no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do 

artigo 42, § 2.º, da Lei 9.099/95. Matupá, 13 de março de 2020. Marcia 

Marçal de Mendonça Monteiro Técnico (a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010181-40.2016.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA PATRICIA RODRIGUES DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte Promovida para, querendo, 

apresentar contrarrazões ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) 

dias, nos termos do artigo 42, § 2.º, da Lei 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010183-10.2016.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA PATRICIA RODRIGUES DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte Promovida para, querendo, 

apresentar contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) 

dias, nos termos do artigo 42, § 2.º, da Lei 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010168-41.2016.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

WESLY PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte Promovida para, querendo, 

apresentar contrarrazões ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) 

dias, nos termos do artigo 42, § 2.º, da Lei 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010019-11.2017.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR RAMOS TORMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR NARDIN OAB - MT9511-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE MATUPA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte Promovente para, querendo, 

apresentar contrarrazões ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) 

dias, nos termos do artigo 42, § 2.º, da Lei 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000090-73.2017.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR PINHEIRO FRANCISCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RALFF HOFFMANN OAB - MT13128-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (REQUERIDO)

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - MT16691-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) das partes Promovidas para, querendo, 

apresentarem contrarrazões ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) 

dias, nos termos do artigo 42, § 2.º, da Lei 9.099/95.

Comarca de Nobres

Vara Única

Intimação
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Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000751-33.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TANIA APARECIDA FERREIRA DAMASCENA (REU)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

N O B R E S  V A R A  Ú N I C A  D E  N O B R E S 

____________________________________________________________

___________________________________________ Processo : 

1000751-33.2019.8.11.0030 AUTOR(A): SICREDI CENTRO NORTE REU: 

TANIA APARECIDA FERREIRA DAMASCENA DESPACHO Analisando o 

pedido exordial, verifica-se que não houve pedido de justiça gratuita, 

tampouco comprovação do pagamento das custas processuais. Intime-se 

o requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente os 

comprovantes de pagamento das custas e taxas processuais, sob pena 

de cancelamento da distribuição, conforme preceitua o artigo 290 do 

NCPC. Cumpra-se. DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000413-93.2018.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO CANDIDO DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA FERREIRA ARAUJO OAB - MT20170-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOBRES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO CAMPOS FILHO OAB - MT23568/B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

NOBRES Certidão Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, 

impulsiono o processo para que seja a parte autora intimada para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar impugnação à contestação de Id n° 

27495895. NOBRES, 13 de março de 2020. PABLO MURILLO COELHO 

LEAL Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE NOBRES E 

INFORMAÇÕES: Fórum Dr. Péricles RondonPraça Gov. Júlio Campos, s/n, 

CENTRO, NOBRES - MT - CEP: 78460-000 TELEFONE: (65) 33761229

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000754-85.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

SUZIANE MENDES DE ALMEIDA (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON FLAVIO DE ANDRADES OAB - MT0006730A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA MENDES PEDROSA DA SILVA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

N O B R E S  V A R A  Ú N I C A  D E  N O B R E S 

____________________________________________________________

___________________________________________ Processo : 

1000754-85.2019.8.11.0030 INVENTARIANTE: SUZIANE MENDES DE 

ALMEIDA INVENTARIADO: MARIA MENDES PEDROSA DA SILVA 

DESPACHO Em análise aos autos, não vislumbro hipossuficiência 

financeira da parte autora. Assim, sem prejuízo, na forma do artigo 99, § 

2º, parte final, do CPC, intime-se a parte requerente para comprovar, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a existência dos pressupostos legais para a 

concessão da gratuidade judiciária, sob pena de indeferimento. Tendo as 

custas e emolumentos natureza tributária (taxa), a concessão de isenção 

de pagamento, em verdade uma espécie de moratória circunscrita à 

manutenção da situação de pobreza, deve encontrar lastro fático 

probatório mínimo a justificar a excepcional medida. A concessão açodada 

e generalizada do benefício com base tão somente na declaração de 

hipossuficiência da parte, muitas vezes descolada da realidade, acarreta 

diversos danos ao erário público, impedindo, ao fim e ao cabo, uma série 

de investimentos necessários ao pleno desenvolvimento dos trabalhos por 

parte do Poder Judiciário. Além disso, tratando-se de tributo, a concessão 

de moratória, ou isenção, sem a necessária observância dos critérios de 

concessão pode acarretar responsabilização por ato de improbidade 

administrativa ao agente público incauto, nos exatos termos do art. 10, 

inciso VII da Lei 8.429/92. Assim, a fim de viabilizar o enfrentamento do 

pedido de gratuidade judiciária, deverá a parte autora comprovar 

documentalmente renda e patrimônio, seus e da família, com quem coabita 

ou da qual é dependente e, ainda, apresentar comprovante de isenção de 

imposto de renda, por exemplo. No mesmo prazo, intime-se a parte autora 

para emendar a petição inicial, incluindo os demais herdeiros, indicando as 

respectivas qualificações e endereços, para que seja viabilizada a 

citação, sob pena, de extinção do feito por ausência de condição de 

procedibilidade, nos termos do art. 485, IV do CPC. Após, voltem-me os 

autos conclusos para deliberação. Cumpra-se. DIEGO HARTMANN Juiz de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74462 Nr: 2681-40.2018.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdete Félix da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigues Góes Nicoladelli - OAB:PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certififco que decorreu o prazo para apresentar contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74462 Nr: 2681-40.2018.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdete Félix da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigues Góes Nicoladelli - OAB:PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

dar prosseguimento no feito, bem como requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41381 Nr: 1303-59.2012.811.0030

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eva Rosa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gentil Faustino de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria da Comarca de 

Nobres - MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo sem manifestação da parte.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47006 Nr: 2005-34.2014.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evanoel da Rocha Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa de Holanda Tanigut 

Bassi - OAB:10964/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

dar prosseguimento no feito, bem como requerer o que entender de direito.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50894 Nr: 1438-66.2015.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pereira Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

dar prosseguimento no feito, bem como requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51870 Nr: 1827-51.2015.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. Ass. Ouro Verde 

de MT - Sicredi Ouro Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Oséias de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para intimar a parte requerente para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar da diligência negativa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52968 Nr: 2249-26.2015.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luceny Alves de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte requerente/exequente para efetuar, no 

prazo de 10 (dez) dias, o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53916 Nr: 273-47.2016.811.0030

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Moacir Ribeiro - OAB:3562B - 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emerson Flavio de Andrade 

- OAB:6730, Roberto Euripedes da Silva Junior - OAB:18.049

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para intimar a parte requerente para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar da diligência negativa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56220 Nr: 1131-78.2016.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Domingos Bondespacho de Almeida, Antonio 

Maria da Conceição

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para intimar a parte requerente para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar da diligência negativa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58443 Nr: 3054-42.2016.811.0030

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso- Procuradoria Geral do Estahdo.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. J. C. e Silva, Maria José da Cruz e Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO BATISTA DE ALMEIDA - 

OAB:20758/O

 Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja a parte embargada intimada para, no prazo legal, 

contrarrazoar o recurso de embargos de declaração.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59893 Nr: 3740-34.2016.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Balbino Domingos da Silva, Jorci Nunes de 

Siqueira, Ezídio Domingos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigues Góes Nicoladelli - OAB:PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para intimar a parte requerente para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar da diligência negativa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73042 Nr: 2085-56.2018.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clesio da Cunha de Abreu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para intimar a parte requerente para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar da diligência negativa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74818 Nr: 2906-60.2018.811.0030

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane da Silva Campos - 

OAB:MT - 15.097/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para que seja a parte requerente intimada para, no prazo de 10 

dias , manifestar acerca do documento acostado na Ref.71 .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49973 Nr: 989-11.2015.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. Ass. Ouro Verde 

de MT - Sicredi Ouro Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elton da Mata Camargo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para intimar a parte requerente para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar da diligência negativa.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50254 Nr: 1114-76.2015.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ercilia de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para que seja a parte exequente intimada para, no prazo de 10 

dias , manifestar acerca do documento acostado na Ref.86 .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46455 Nr: 1790-58.2014.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson Vieira da Silva Presilio - Construções ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Dantas de Souza, Adecir Pellegrini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane da Silva Campos Souza - 

OAB:15097

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para que a parte requerente seja intimada para, no prazo legal, 

apresentar impugnação à contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47156 Nr: 2059-97.2014.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazônia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Essencia Agropecuária S/A, Willian Alves 

Ferreira, Paulo Alberto Biazzi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Augusto Borges - 

OAB:6189

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para intimar a parte requerente para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar da diligência negativa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73909 Nr: 2467-49.2018.811.0030

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MASB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MHRG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Julia Dalla Rosa Bittencourt - 

OAB:22097/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 certifico que decorreu prazo sem manifestação da parte requerente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74973 Nr: 2981-02.2018.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marta Cordeiro Rosa, Gregório José da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigues Góes Nicoladelli - OAB:PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em que pese a manifestação da parte autora (ref. 48), certifico que a 

informação de ref. 47 está correta no PJE, certifico ainda, que consta 

certidão de impulso para que a parte exequente efetue o pagamento da 

diligência sob pena de devolução da missiva.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41913 Nr: 1952-24.2012.811.0030

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gerson Inocencio Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nobres - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Batista dos Anjos - 

OAB:6658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Municipal de 

Nobres - OAB:

 Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

dar prosseguimento no feito, bem como requerer o que entender de direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000436-05.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA REI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA JOAQUIM MORAIS COSTA OAB - MT18792/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMPACTOS-INSTITUTO MATOGROSSENSE DE POS-GRADUACAO E 

SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

N O B R E S  V A R A  Ú N I C A  D E  N O B R E S 

____________________________________________________________

___________________________________________ Processo : 

1000436-05.2019.8.11.0030 REQUERENTE: ROSA REI DA SILVA 

REQUERIDO: IMPACTOS-INSTITUTO MATOGROSSENSE DE 

POS-GRADUACAO E SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA DECISÃO Cuida-se 

de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e 

morais, repetição de indébito e pedido de tutela antecipada, proposta por 

ROSA REI DA SILVA em face de IMPACTOS – INSTITUTO 

MATOGROSSENSE DE PÓS GRADUAÇÃO E SERVIÇOS EDUCACIONAIS 

LTDA, todos devidamente qualificado nos autos. Narra a autora na 

exordial ter procedido à matrícula perante a instituição de ensino 

requerida, para se submeter aos cursos de Gestão Pública e 

Administração, com a finalidade de se qualificar e requerer promoção de 

classe no serviço público. Assevera que concluiu os de Gestão e 

Administração em dezembro de 2015 e março de 2019, respectivamente, 

contudo, embora tenha cumprido com a carga horária integral, o requerido 

emitiu um diploma com divergências referente ao curso de Gestão e um 

diploma supostamente falso emitido para o curso de Administração, haja 

vista que foi emitido em nome de outra instituição de ensino, sem o devido 

credenciamento. Aponta que a relação entre as partes se submete ao 

Código de Defesa do Consumidor, e que a conduta da requerida implica em 

falha na prestação de serviço, razão pela qual pleiteia a inversão do ônus 

da prova, para que a requerida seja compelida a lhe emitir os diplomas, na 

forma exigida pelo órgão regulador, bem como seja condenada em lhe 

indenizar a título de danos morais e materiais, assim como pelo que deixou 

de ganhar em virtude de possível progressão de regime no serviço 

público. Em despacho inaugural (folhas 50), foi determinado que a parte 

autora acostasse aos autos documentos que comprovassem sua situação 

de hipossuficiência. O que foi feito às folhas 52/54. Brevemente relatado. 

Decido. Na forma do art. 300 do Código de Processo Civil a tutela de 

urgência será concedida quando estiverem presentes elementos que 

deixem evidentes (a) a probabilidade do direito deduzido pelo requerente e 

(b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Passo a 

perscrutar a presença dos elementos autorizadores da concessão da 

tutela de urgência. (a) probabilidade do direito deduzido pelo requerente 

No caso, está ausente a probabilidade do direito alegado, tendo em vista 

que não restou demonstrado, de plano, a conclusão dos cursos cuja 

requerente pretende a certificação. Não há nos autos nenhum documento 

que indique a conclusão do Curso de Gestão. Além disso, analisando a 

notificação extrajudicial de folhas 52/54 e o histórico de folhas 48/49, 

constata-se uma incongruência, já que a notificação indica o término do 

Curso de Administração em março de 2019, à medida que o histórico 
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escolar aponta como data de conclusão o dia 12 de dezembro de 2017. 

Ausente, pois, a verossimilhança. (b) perigo de dano Igualmente, o risco 

de dano não é evidente, pois o autor sustenta que concluiu o Curso de 

Gestão em 2013, ou seja, apura-se o lapso de quase 06 anos até a 

propositura da presente ação, o que reforça a ausência do periculum in 

mora. Ademais, segundo o relato inicial, a autora após terminar o primeiro 

curso e, ainda não estando com o certificado de conclusão em mãos, se 

inscreveu em outro curso na mesma instituição. Tal fato, se nao denota 

ausência do perigo de dano, implica em possivel desídia da parte autora. 

Dessa forma, INDEFIRO a tutela de urgência. Tratando-se, à evidência, de 

relação de consumo, na forma do art. 6º, inciso VIII, do CDC, em vista da 

hipossuficiência do autor em relação à requerida, inverto o ônus da prova. 

Em vista do deferimento da inversão do ônus da prova, deverá o 

demandado colacionar aos autos cópia de todos os documentos que 

dizem respeito à parte autora, durante o período em que esteve 

matriculada na instituição. Defiro a gratuidade de justiça. Determino a 

realização de audiência de conciliação, a ser realizada de acordo com a 

pauta do conciliador. Cite-se e intime-se a parte Ré. O prazo para 

contestação (de quinze dias úteis) será contado a partir da realização da 

audiência. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir). A ausência injustificada é considerada ato 

atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois 

por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. As 

partes devem estar acompanhadas de seus advogados. A ausência de 

contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática 

apresentada na petição inicial. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de quinze dias úteis apresente 

manifestação (oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar 

se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – 

havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta 

à reconvenção). Intime-se. Cumpra-se. Nobres, 11 de março de 2020. 

DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000746-11.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL JUNIOR DA SILVA (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DONIZEU NASCIMENTO NASSARDEN OAB - MT0011338A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM BARBOSA DA SILVA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

N O B R E S  V A R A  Ú N I C A  D E  N O B R E S 

____________________________________________________________

___________________________________________ Processo : 

1000746-11.2019.8.11.0030 INVENTARIANTE: JOEL JUNIOR DA SILVA 

INVENTARIADO: JOAQUIM BARBOSA DA SILVA DECISÃO Trata-se de 

requerimento de abertura de inventário apresentado por JOEL JUNIOR DA 

SILVA, SONIA MARIA DA SILVA MARINHO, MERSON BARBOSA DA 

SILVA E REGINALDO BARBOSA DA SILVA em razão do falecimento de 

JOAQUIM BARBOSA DA SILVA. Tendo em vista que não há processo de 

abertura de inventário em nome do de cujus, nomeio como inventariante 

JOEL JUNIOR DA SILVA. Prestado o compromisso no prazo de 5 (cinco) 

dias, deverá a inventariante apresentar, nos 20 dias seguintes, as 

primeiras declarações. Feitas as primeiras declarações, proceda-se às 

citações previstas no artigo 626 do Código de Processo Civil. Após, vistas 

à parte, em Cartório, pelo prazo comum de dez dias, para a manifestação 

acerca das primeiras declarações. Intime-se. Cumpra-se. DIEGO 

HARTMANN Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000015-15.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA NASCIMENTO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, Intimo Vossa Senhoria da audiência de 

conciliação antecipada para o dia 16/05/2019, às 13:30 horas, 

anteriormente designada para o dia 12/06/2019 às 13:30 horas, tendo em 

vista a necessidade de readequação de pauta.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000065-41.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

DELAIDE PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE DA SILVA CAMPOS SOUZA OAB - MT0015097A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, Intimo Vossa Senhoria da decisão que 

deferiu a liminar, bem como da audiência de conciliação designada para o 

dia 22/05/2019, às 14:45 horas, advertindo que o não comparecimento do 

promovente, importará em extinção do feito, nos termos do art. 51, I, da Lei 

9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000325-21.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE SILVA LEAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, Intimo Vossa Senhoria da audiência de 

conciliação designada para o dia 17/07/2019, às 13:00 horas, advertindo 

que o não comparecimento do promovente, importará em extinção do feito, 

nos termos do art. 51, I, da Lei 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000333-95.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCYLLA FRAZAO DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, Intimo Vossa Senhoria parte autora da 

audiência de conciliação designada para o dia 17/07/2019, às 14:00 horas, 

advertindo que o não comparecimento do promovente, importará em 

extinção do feito, nos termos do art. 51, I, da Lei 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000416-14.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

JUCIMARA DA SILVA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, Intimo Vossa Senhoria da audiência de 

conciliação designada para o dia 14/08/2019, às 16:15 horas, advertindo 

que o não comparecimento do promovente, importará em extinção do feito, 

nos termos do art. 51, I, da Lei 9.099/95.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000210-68.2017.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA RODRIGUES CAMPOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES DESPACHO Processo: 

1000210-68.2017.8.11.0030. EXEQUENTE: BENEDITA RODRIGUES 

CAMPOS EXECUTADO: VIVO S.A. Digne-se a requerida a promover 

adequadamente a juntada do documento ID 29461676, especificando do 

que se trata e requerendo o que de direito, sob pena de desconsideração 

e realização de bloqueio BACENJUD. Prazo: 5 (cinco) dias. NOBRES, 13 de 

março de 2020. DIEGO HARTMANN Juiz(a) de Direito

Comarca de Nortelândia

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000192-73.2019.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATHAN ALMEIDA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MOREIRA PEREIRA OAB - MT22736/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEISIANE LUCIA LIMA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

N O R T E L Â N D I A  D E S P A C H O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000192-73.2019.8.11.0031 REQUERENTE: JHONATHAN ALMEIDA DE 

MORAES REQUERIDO: LEISIANE LUCIA LIMA DOS SANTOS Vistos etc. 

Defiro a assistência judiciária gratuita postulada, vez que vislumbro a 

hipossuficiência financeira do requerente. Em cumprimento ao artigo 617 

do Código de Processo Civil de 2015, nomeio como Inventariante a parte 

requerente, JHONATHAN ALMEIDA DE MORAES, em razão da qualidade 

de herdeiro (companheiro da falecida). Intime-se o inventariante nomeado, 

para no prazo de 05 (cinco) dias, prestar compromisso nos termos do 

artigo 617, parágrafo único, do CPC. Prestado o compromisso, o 

inventariante deverá apresentar as primeiras declarações, no prazo de 20 

(vinte) dias, nos termos do art. 620 do CPC. Em seguida, citem-se os 

demais herdeiros e os interessados não representados, se for o caso, 

bem como a Fazenda Pública Federal, Estadual e Municipal, e intime-se o 

Ministério Público (art. 626 do CPC) para que, querendo, no prazo comum 

de 15 (quinze) dias, manifestem sobre as primeiras declarações, podendo 

as Fazendas Públicas, em 15 (quinze) dias (art. 629 do CPC), caso 

discordem dos valores da avaliação dos bens apresentados pela 

Inventariante, juntar prova de cadastro ou atribuir diretamente novos 

valores, os quais poderão ser aceitos pelos interessados (CPC/2015, art. 

634). Havendo concordância, quanto às primeiras declarações e quanto 

aos valores nela atribuídos para fins de avaliações para partilha e/ou 

recolhimento de ITCD, venham imediatamente as últimas declarações, já 

com comprovação do recolhimento dos Impostos Estaduais, Certidões 

Negativas de Tributos Federais, Estaduais e Municipais e esboço de 

partilha final. Após, voltem-me os autos conclusos para as deliberações 

pertinentes. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. NORTELÂNDIA/MT, 

13 de março de 2020. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31074 Nr: 191-18.2013.811.0031

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Teodoro Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Souza Dutra - 

OAB:15503, José Antônio Dutra - OAB:4470-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal do 

INSS-MT - OAB:

 IMPULCIONAMENTO POR CERTIDÃO

INTIMAÇÃO do advogado(a)DA PARTE EXEQUENTE, para manifestar 

sobre OFICIO COREJ-IT 03327736 bem como da vinculação do valor dos 

Honorário de sucumbencia junto ao Departamento de Depositos Judiciais 

do Tribunal de Justiça -MT, informando os dados bancários para 

levantamento do valor depositado.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000230-22.2018.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

MAYRA POLYANNA LOPES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SCHWAB MATOZO OAB - MT5849-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAQUELINE RODRIGUES SANTOS - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILMAR GOMES DE SOUZA OAB - MT9228-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA DESPACHO Numero do Processo: 

1000230-22.2018.8.11.0031 REQUERENTE: MAYRA POLYANNA LOPES 

DE OLIVEIRA REQUERIDO: JAQUELINE RODRIGUES SANTOS - ME Vistos 

etc. Trata-se de controvérsia estabelecida entre as partes, com relação 

ao cumprimento do acordo (ID 19804267) homologado por sentença (ID 

20712305) firmado nos seguintes termos: “A requerida se obriga a pagar 

a requerente o valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais). Restou 

acordado que será entregue na data da assinatura do presente acordo 02 

(dois) cheques no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), cada, para ser 

descontado no dia 23/05/2019 e 23/06/2019. E o valor de R$ 20.000,00 

(vinte mil reais) se dará pela entrega do veículo indicado no acordo, 

obrigando a requerida a assinar todos os documentos que forem 

necessários a transferência de propriedade do veículo para o nome da 

requerente ou quem indicar. Em caso de descumprimento o valor deverá 

ser atualizado, acrescentando a título de multa o percentual de 50% sob o 

valor total da dívida, taxas da documentação ou da parcela inadimplida 

(recusa de pagamento dos cheques pelo banco)”. Na petição de ID 

21962233 a requerente noticia que o veículo teria sido entregue com 

defeito, motivo pelo qual, teria gasto o valor de R$ 1.855,70 com o 

conserto. Por sua vez, a requerida informou que não cabe tal irresignação 

no atual estado processual, bem como a inadequação procedimental do 

pedido. É o relatório do necessário. Fundamento e decido. Compulsando 

os autos, verifico que a requerida cumpriu devidamente o acordado à 

tempo e modo, com o pagamento das duas parcelas combinadas e a 

entrega do veículo. Com relação à alegação da requerente, entendo que 

este tipo de gasto diz respeito à manutenção preventiva, ou seja, 

procedimento recorrente, sempre quando alguém adquire um veículo 

usado. Ademais, também não há que se falar em vício oculto ou defeito do 

produto neste caso, por não se tratar de relação consumerista. Com 

relação à alegação da requerida de que haveria litigância de má fé por 

parte da requerente, entendo que não merece acolhimento, vez que não 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069616/3/2020 Página 697 de 799



vislumbrei qualquer tipo de abuso ou má – fé. Diante do exposto, 

DETERMINO o arquivamento do feito com as baixas e anotações de estilo. 

Cumpra-se. NORTELÂNDIA/MT, 13 de março de 2020. VICTOR LIMA PINTO 

COELHO Juiz(a) de Direito

Comarca de Nova Canaã do Norte

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000113-77.2020.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

C. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. F. D. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA | NOVA 

CANAÃ DO NORTE-MT DECISÃO PROCESSO Nº: 

1000113-77.2020.8.11.0090 AUTOR: CLAUDINEY DA SILVA REU: ARI 

FRANCISCO DEMARCHI Vistos. RECEBO a inicial em todos os seus termos. 

DEFIRO os benefícios da justiça gratuita, considerando o pedido inicial e o 

comando do art. 99, §3º. A tutela de urgência, prevista no artigo 300, 

caput, do novo Código de Processo Civil, deve ser deferida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, há de se considerar 

que, tanto a comprovação dos requisitos, quanto a concessão da tutela 

cautelar, não implica em conhecimento do mérito, constituindo tão somente 

uma proteção para um direito que, sujeito a perigo iminente, pode 

deteriorar-se por conta do tempo despendido na tramitação do processo. 

Tais requisitos consistem na comprovação da existência do fumus boni 

iuris e do periculum in mora, de modo que estas devem embasar o 

emprego da tutela ora tratada. Ademais, é necessário ressaltar, 

igualmente, que “a tutela de urgência de natureza antecipada não será 

concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão” (§ 3º do art. 300 do CPC). Analisando os autos com minúcia, é 

possível aferir que a probabilidade do direito do requerente repousa no 

instituto da servidão, uma vez que o requerido, ora proprietário do prédio 

dominante, teria obstruído a passagem que dá acesso também à 

propriedade do serviente. Tal fato se consubstancia não só por meio da 

narrativa, como das imagens colacionadas e o perigo da demora estaria 

na privação de trânsito do requerente e todas as consequências advindas 

da necessidade de acesso à propriedade. Por derradeiro, é perfeitamente 

possível a reversibilidade da medida, caso assista razão à parte ré, sem 

ressoar qualquer prejuízo, motivo pelo qual o deferimento da tutela de 

urgência é medida imperativa. Por todo o exposto, DEFIRO o pedido de 

tutela de urgência antecipatória requerida, determinando que a parte 

requerida permita a passagem do requerente, seja desobstruindo o local 

ou fornecendo as chaves da porteira, no prazo de 05 dias, sob pena de 

multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). Encaminhem-se os 

autos ao conciliador para que designe audiência de conciliação. CITE-SE a 

parte requerida para que compareça à solenidade supracitada, 

devidamente acompanhada por seu advogado, sendo que em caso de ser 

informada a impossibilidade de constituir advogado que lhe seja nomeado 

um dativo por este Juízo. Designada a audiência, INTIME-SE o autor na 

pessoa do seu advogado, nos termos do §3º, do art. 334 do CPC. As 

partes poderão constituir representante, por meio de procuração 

específica com poderes para negociar e transigir (§10, art. 334, do NCPC). 

Advirto as partes que o seu não comparecimento injustificado à oralidade 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida 

ou do valor da causa, a qual será revertida em favor do Estado. Obtida a 

autocomposição, a minuta do acordo deverá ser imediatamente 

encaminhada para este Magistrado para homologação. Não obtida a 

autocomposição, sairá a parte requerida devidamente intimada para a 

apresentação de contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo 

inicial será a data da audiência de conciliação/mediação, sob de pena de 

serem havidos como verdadeiras as alegações de fatos formuladas pela 

parte autora (art. 344 do CPC). EXPEÇA-SE o necessário. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Nova Canaã do Norte-MT, Data da Assinatura Eletrônica 

(Assinado digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito 

____________________________________________________________

_______________________ Sede do juízo : Rua Alberto Alves, S/Nº, 

Centro, Nova Canaã do Norte-MT - Cep:78515-000, Fone: (66) 3551-1105.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 45858 Nr: 199-12.2013.811.0090

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO CALZOLARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON LUIZ SEVERO - 

OAB:27461/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:14258/A/MT

 Vistos.

INTIME-SE a parte executada para pagar o débito no prazo de 15 (quinze) 

dias, advertindo-lhe que para o caso de não adimplemento voluntário, o 

débito será acrescido de multa e honorários advocatícios de sucumbência, 

ambos fixados no patamar de dez por cento (art. 523, § 1º, do CPC).

Por orientação do art. 523, § 3º, do CPC, na hipótese de o executado não 

pagar tempestivamente o valor exequendo, fica desde logo determinada a 

expedição de mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação.

O executado terá o prazo de 15 (quinze) dias, contados do escoamento 

do interregno para pagamento voluntário, para apresentar, 

independentemente de penhora ou nova intimação, nestes próprios autos 

a impugnação, em conformidade com o art. 525 do CPC.

No mais, DETERMINO que a Serventia do Juízo proceda com a EXTRAÇÃO 

de cópia do Acórdão de fls. 128-vº/130-vº com posterior juntada aos 

autos apenso.

Por fim, DEFIRO o pedido de EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ para levantamento 

da quantia depositada às fls. 137/138.

PROCEDA-SE a Serventia com a atualização da distribuição do feito junto 

ao sistema APOLO, eis que o processo tramita em fase de cumprimento de 

sentença.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61316 Nr: 1089-72.2018.811.0090

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CORNÉLIO BACH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte exequente para que providencie 

o pagamento da diligência do Sr(a). Oficial(a) de Justiça a fim de que seja 

cumprido o mandado de intimação na zona urbana e/ou rural desta 

Comarca. Para tanto, deverá retirar a guia junto ao site do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, encaminhando a guia devidamente 

paga (original) a Comarca de Nova Canaã do Norte/MT, nos termos do 

Provimento 07/2017.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010062-84.2012.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ BEZERRA DE ASSIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ERCILIA COTRIM GARCIA STROPA OAB - MT0008048A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT15523-A (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE CERTIDÃO Nos termos do 

artigo 701, XVIII da CNGC impulsiono o presente feito com a finalidade de 

INTIMAR a parte exequente para que requeira o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000001-16.2017.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA OAB - MT11324-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSORCIO CIA AMBIENTAL (REQUERIDO)

COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAUDEMAR PEREIRA DA SILVA JUNIOR OAB - MT9415/O 

(ADVOGADO(A))

GUILHERME MAXIMIANO OAB - PR69269 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

EDSON VIEIRA PINHEIRO (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000001-16.2017.8.11.0090. REQUERENTE: NIVALDO ALVES DE SOUZA 

REQUERIDO: CONSORCIO CIA AMBIENTAL, COMPANHIA PARANAENSE 

DE ENERGIA I – RELATÓRIO Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. II – FUNDAMENTAÇÃO II.1 – 

Ilegitimidade passiva da empresa COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A. 

Deixo de acolher a preliminar de ilegitimidade passiva, vez que a parte 

autora comprovou que a primeira reclamada presta serviços para a 

empresa COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A. II.2 - Mérito Estão 

presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, 

ausentes vícios de qualquer ordem e sendo desnecessária a produção 

probatória em audiência, o processo está apto a julgamento. Com isso, 

passo à incursão no mérito da demanda, com base no artigo 330, I, do 

CPC. Trata-se de Ação Declaratória de Pedido de Cobrança proposta por 

NIVALDO ALVES DE SOUZA em face de CONSÓRCIO CIA AMBIENTAL 

(JURIS AMBIENTIS CONSULTORES S/S LTDA-EPP) e COMPANHIA 

PARANAENSE DE ENERGIA–COPEL. Diz, em síntese, que em novembro de 

2015 foi procurado por representantes da primeira requerida e que 

celebraram contrato verbal para locação de um barracão de propriedade 

do autor, com a finalidade de acomodação de funcionários da primeira 

requerida, ajustando para tanto o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) 

mensais, e, ainda, a parte autora realizou adequações no imóvel 

despendendo o valor de R$7.023,00 (sete mil e vinte e três reais), 

contudo, a parte requerida permaneceu por 4 meses sem utilizar o imóvel 

e pagar os aluguéis, porém, a conta de energia elétrica foi transferida para 

seu nome durante este período. A requerida COPEL GERAÇÃO E 

TRANSMISSÃO S/A contesta alegando sua ilegitimidade passiva. A 

querida CONSÓRCIO CIA AMBIENTAL (JURIS AMBIENTIS CONSULTORES 

S/S LTDAEPP) alega que apenas esteve no imóvel para verificar a 

possibilidade de locação, contudo, em razão das inadequações das 

instalações, que não seriam aprovadas pela segunda requerida, optou por 

não locar o imóvel e não autorizou a parte autora a realizar reformas no 

imóvel, fazendo este por sua própria conta própria. Pois bem. A solução 

do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 341 e 

336 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, 

toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Isso porque verifico que a parte autora não instruiu os 

autos com elementos suficientes para melhor análise da demanda, ou seja, 

não trouxe aos autos contrato assinado nem mesmo preliminar ou outra 

prova que demonstre a intenção na contratação, como mensagens de 

texto, ainda que por aplicativos de aparelhos celulares, cartas, ofícios etc. 

Ressalto que a conta de energia elétrica em nome de uma das rés não 

prova a relação jurídica, porque tal alteração pode ser realizada 

unilateralmente até mesmo por meio do sítio eletrônico da Energisa 

https://www.energisa.com.br/ajuda/paginas/pergunta.aspx?rid=328. A 

possibilidade de inverter o ônus da prova, naquelas especiais 

circunstâncias, que o CDC autoriza, quais sejam, quando a alegação for 

verossímil ou for o consumidor hipossuficiente, segundo as regras 

ordinárias de experiência, não permite transferir automaticamente ao 

fornecedor, em qualquer circunstância, a obrigação de contraposição 

probatória negativa. Ora, deve se relegar, com a inversão, a produção 

daquelas provas que, devido a hipossuficiência do consumidor, não lhe 

sendo possível a produção de prova negativa. Desta forma, os pedidos 

são improcedentes. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, defiro o benefício da 

justiça gratuita nos termos do artigo 99, CPC/15 e JULGO IMPROCEDENTE 

a pretensão contida na inicial, extinguindo-se o processo com resolução 

do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 

da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Sentença Publicada no PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos 

etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada 

por juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000001-16.2017.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA OAB - MT11324-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSORCIO CIA AMBIENTAL (REQUERIDO)

COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAUDEMAR PEREIRA DA SILVA JUNIOR OAB - MT9415/O 

(ADVOGADO(A))

GUILHERME MAXIMIANO OAB - PR69269 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

EDSON VIEIRA PINHEIRO (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000001-16.2017.8.11.0090. REQUERENTE: NIVALDO ALVES DE SOUZA 

REQUERIDO: CONSORCIO CIA AMBIENTAL, COMPANHIA PARANAENSE 

DE ENERGIA I – RELATÓRIO Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. II – FUNDAMENTAÇÃO II.1 – 

Ilegitimidade passiva da empresa COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A. 

Deixo de acolher a preliminar de ilegitimidade passiva, vez que a parte 

autora comprovou que a primeira reclamada presta serviços para a 

empresa COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A. II.2 - Mérito Estão 

presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, 

ausentes vícios de qualquer ordem e sendo desnecessária a produção 

probatória em audiência, o processo está apto a julgamento. Com isso, 

passo à incursão no mérito da demanda, com base no artigo 330, I, do 

CPC. Trata-se de Ação Declaratória de Pedido de Cobrança proposta por 

NIVALDO ALVES DE SOUZA em face de CONSÓRCIO CIA AMBIENTAL 

(JURIS AMBIENTIS CONSULTORES S/S LTDA-EPP) e COMPANHIA 

PARANAENSE DE ENERGIA–COPEL. Diz, em síntese, que em novembro de 

2015 foi procurado por representantes da primeira requerida e que 

celebraram contrato verbal para locação de um barracão de propriedade 

do autor, com a finalidade de acomodação de funcionários da primeira 

requerida, ajustando para tanto o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) 

mensais, e, ainda, a parte autora realizou adequações no imóvel 

despendendo o valor de R$7.023,00 (sete mil e vinte e três reais), 

contudo, a parte requerida permaneceu por 4 meses sem utilizar o imóvel 

e pagar os aluguéis, porém, a conta de energia elétrica foi transferida para 

seu nome durante este período. A requerida COPEL GERAÇÃO E 

TRANSMISSÃO S/A contesta alegando sua ilegitimidade passiva. A 

querida CONSÓRCIO CIA AMBIENTAL (JURIS AMBIENTIS CONSULTORES 

S/S LTDAEPP) alega que apenas esteve no imóvel para verificar a 

possibilidade de locação, contudo, em razão das inadequações das 

instalações, que não seriam aprovadas pela segunda requerida, optou por 

não locar o imóvel e não autorizou a parte autora a realizar reformas no 

imóvel, fazendo este por sua própria conta própria. Pois bem. A solução 

do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 
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constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 341 e 

336 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, 

toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Isso porque verifico que a parte autora não instruiu os 

autos com elementos suficientes para melhor análise da demanda, ou seja, 

não trouxe aos autos contrato assinado nem mesmo preliminar ou outra 

prova que demonstre a intenção na contratação, como mensagens de 

texto, ainda que por aplicativos de aparelhos celulares, cartas, ofícios etc. 

Ressalto que a conta de energia elétrica em nome de uma das rés não 

prova a relação jurídica, porque tal alteração pode ser realizada 

unilateralmente até mesmo por meio do sítio eletrônico da Energisa 

https://www.energisa.com.br/ajuda/paginas/pergunta.aspx?rid=328. A 

possibilidade de inverter o ônus da prova, naquelas especiais 

circunstâncias, que o CDC autoriza, quais sejam, quando a alegação for 

verossímil ou for o consumidor hipossuficiente, segundo as regras 

ordinárias de experiência, não permite transferir automaticamente ao 

fornecedor, em qualquer circunstância, a obrigação de contraposição 

probatória negativa. Ora, deve se relegar, com a inversão, a produção 

daquelas provas que, devido a hipossuficiência do consumidor, não lhe 

sendo possível a produção de prova negativa. Desta forma, os pedidos 

são improcedentes. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, defiro o benefício da 

justiça gratuita nos termos do artigo 99, CPC/15 e JULGO IMPROCEDENTE 

a pretensão contida na inicial, extinguindo-se o processo com resolução 

do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 

da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Sentença Publicada no PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos 

etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada 

por juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000001-16.2017.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA OAB - MT11324-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSORCIO CIA AMBIENTAL (REQUERIDO)

COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAUDEMAR PEREIRA DA SILVA JUNIOR OAB - MT9415/O 

(ADVOGADO(A))

GUILHERME MAXIMIANO OAB - PR69269 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

EDSON VIEIRA PINHEIRO (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000001-16.2017.8.11.0090. REQUERENTE: NIVALDO ALVES DE SOUZA 

REQUERIDO: CONSORCIO CIA AMBIENTAL, COMPANHIA PARANAENSE 

DE ENERGIA I – RELATÓRIO Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. II – FUNDAMENTAÇÃO II.1 – 

Ilegitimidade passiva da empresa COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A. 

Deixo de acolher a preliminar de ilegitimidade passiva, vez que a parte 

autora comprovou que a primeira reclamada presta serviços para a 

empresa COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A. II.2 - Mérito Estão 

presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, 

ausentes vícios de qualquer ordem e sendo desnecessária a produção 

probatória em audiência, o processo está apto a julgamento. Com isso, 

passo à incursão no mérito da demanda, com base no artigo 330, I, do 

CPC. Trata-se de Ação Declaratória de Pedido de Cobrança proposta por 

NIVALDO ALVES DE SOUZA em face de CONSÓRCIO CIA AMBIENTAL 

(JURIS AMBIENTIS CONSULTORES S/S LTDA-EPP) e COMPANHIA 

PARANAENSE DE ENERGIA–COPEL. Diz, em síntese, que em novembro de 

2015 foi procurado por representantes da primeira requerida e que 

celebraram contrato verbal para locação de um barracão de propriedade 

do autor, com a finalidade de acomodação de funcionários da primeira 

requerida, ajustando para tanto o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) 

mensais, e, ainda, a parte autora realizou adequações no imóvel 

despendendo o valor de R$7.023,00 (sete mil e vinte e três reais), 

contudo, a parte requerida permaneceu por 4 meses sem utilizar o imóvel 

e pagar os aluguéis, porém, a conta de energia elétrica foi transferida para 

seu nome durante este período. A requerida COPEL GERAÇÃO E 

TRANSMISSÃO S/A contesta alegando sua ilegitimidade passiva. A 

querida CONSÓRCIO CIA AMBIENTAL (JURIS AMBIENTIS CONSULTORES 

S/S LTDAEPP) alega que apenas esteve no imóvel para verificar a 

possibilidade de locação, contudo, em razão das inadequações das 

instalações, que não seriam aprovadas pela segunda requerida, optou por 

não locar o imóvel e não autorizou a parte autora a realizar reformas no 

imóvel, fazendo este por sua própria conta própria. Pois bem. A solução 

do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 341 e 

336 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, 

toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Isso porque verifico que a parte autora não instruiu os 

autos com elementos suficientes para melhor análise da demanda, ou seja, 

não trouxe aos autos contrato assinado nem mesmo preliminar ou outra 

prova que demonstre a intenção na contratação, como mensagens de 

texto, ainda que por aplicativos de aparelhos celulares, cartas, ofícios etc. 

Ressalto que a conta de energia elétrica em nome de uma das rés não 

prova a relação jurídica, porque tal alteração pode ser realizada 

unilateralmente até mesmo por meio do sítio eletrônico da Energisa 

https://www.energisa.com.br/ajuda/paginas/pergunta.aspx?rid=328. A 

possibilidade de inverter o ônus da prova, naquelas especiais 

circunstâncias, que o CDC autoriza, quais sejam, quando a alegação for 

verossímil ou for o consumidor hipossuficiente, segundo as regras 

ordinárias de experiência, não permite transferir automaticamente ao 

fornecedor, em qualquer circunstância, a obrigação de contraposição 

probatória negativa. Ora, deve se relegar, com a inversão, a produção 

daquelas provas que, devido a hipossuficiência do consumidor, não lhe 

sendo possível a produção de prova negativa. Desta forma, os pedidos 

são improcedentes. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, defiro o benefício da 

justiça gratuita nos termos do artigo 99, CPC/15 e JULGO IMPROCEDENTE 

a pretensão contida na inicial, extinguindo-se o processo com resolução 

do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 

da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Sentença Publicada no PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos 

etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada 

por juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000002-98.2017.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA APARECIDA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA OAB - MT11324-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL TROPICAL HOTEL E CLUBE DE VIAGENS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA MARQUES DOS SANTOS OAB - MT0021071A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000002-98.2017.8.11.0090. REQUERENTE: TATIANA APARECIDA 

CAMPOS REQUERIDO: BRASIL TROPICAL HOTEL E CLUBE DE VIAGENS 

LTDA I – RELATÓRIO Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. II – FUNDAMENTAÇÃO Estão presentes as 

condições da ação e os pressupostos processuais, ausentes vícios de 

qualquer ordem e sendo desnecessária a produção probatória em 

audiência, o processo está apto a julgamento. Não há preliminares ou 

prejudiciais a serem analisadas. Com isso, passo à incursão no mérito da 

demanda, com base no artigo 330, I, do CPC. Trata-se de Ação De 

Rescisão Contratual proposta por PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA E 

TATIANA APARECIDA CAMPOS em face de BRASIL TROPICAL HOTEL E 
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CLUBE DE VIAGENS LTDA (NOBILE SUÍTES BRASIL TROPICAL), em que 

alegam que em 2013 celebraram um Instrumento Particular de Contrato de 

Cessão de Uso de Imóvel em Sistema Compartilhado nº 3750500, 

objetivando o uso de rede hoteleira em sistema de tempo compartilhado, 

ajustando como valor integral da contratação, o importe de R$ 7.500,00 

(sete mil e quinhentos reais), contudo, por diversas vezes tentaram utilizar 

o serviço e não conseguiram, razão pela qual requerem a rescisão 

contratual e a devolução dos valores pagos. Em defesa o requerido 

informa que os autores nunca entraram em contato com a requerida para 

agendar hospedagem, além do mais, restam inadimplentes, o que impediria 

também as reservas. Os pedidos formulados pela parte autora não 

merecem prosperar. Isso porque verifico que os autores não 

comprovaram os constrangimentos que supostamente estariam sofrendo 

com a requerida, ou seja, não trouxeram protocolos de atendimentos, 

e-mails com as negativas de prestação de serviço ou qualquer outro 

documento que comprovasse a má prestação do serviço. Ademais, a 

requerida comprovou pelos documentos juntados à contestação que os 

autores celebraram o contrato de livre e espontânea vontade, inclusive, 

acompanhado do seu patrono, como informado na exordial, porém, restam 

inadimplentes. A possibilidade de distribuição dinâmica das provas, 

naquelas especiais circunstâncias, quais sejam, quando a alegação for 

verossímil hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência, 

não permite transferir automaticamente o ônus da prova, em qualquer 

circunstância, a obrigação de contraposição probatória negativa. Desta 

forma, os pedidos são improcedentes. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, 

JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, extinguindo-se o 

processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. Submeto 

os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães 

Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Fernando Kendi 

Ishikawa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000002-98.2017.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA APARECIDA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA OAB - MT11324-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL TROPICAL HOTEL E CLUBE DE VIAGENS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA MARQUES DOS SANTOS OAB - MT0021071A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000002-98.2017.8.11.0090. REQUERENTE: TATIANA APARECIDA 

CAMPOS REQUERIDO: BRASIL TROPICAL HOTEL E CLUBE DE VIAGENS 

LTDA I – RELATÓRIO Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. II – FUNDAMENTAÇÃO Estão presentes as 

condições da ação e os pressupostos processuais, ausentes vícios de 

qualquer ordem e sendo desnecessária a produção probatória em 

audiência, o processo está apto a julgamento. Não há preliminares ou 

prejudiciais a serem analisadas. Com isso, passo à incursão no mérito da 

demanda, com base no artigo 330, I, do CPC. Trata-se de Ação De 

Rescisão Contratual proposta por PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA E 

TATIANA APARECIDA CAMPOS em face de BRASIL TROPICAL HOTEL E 

CLUBE DE VIAGENS LTDA (NOBILE SUÍTES BRASIL TROPICAL), em que 

alegam que em 2013 celebraram um Instrumento Particular de Contrato de 

Cessão de Uso de Imóvel em Sistema Compartilhado nº 3750500, 

objetivando o uso de rede hoteleira em sistema de tempo compartilhado, 

ajustando como valor integral da contratação, o importe de R$ 7.500,00 

(sete mil e quinhentos reais), contudo, por diversas vezes tentaram utilizar 

o serviço e não conseguiram, razão pela qual requerem a rescisão 

contratual e a devolução dos valores pagos. Em defesa o requerido 

informa que os autores nunca entraram em contato com a requerida para 

agendar hospedagem, além do mais, restam inadimplentes, o que impediria 

também as reservas. Os pedidos formulados pela parte autora não 

merecem prosperar. Isso porque verifico que os autores não 

comprovaram os constrangimentos que supostamente estariam sofrendo 

com a requerida, ou seja, não trouxeram protocolos de atendimentos, 

e-mails com as negativas de prestação de serviço ou qualquer outro 

documento que comprovasse a má prestação do serviço. Ademais, a 

requerida comprovou pelos documentos juntados à contestação que os 

autores celebraram o contrato de livre e espontânea vontade, inclusive, 

acompanhado do seu patrono, como informado na exordial, porém, restam 

inadimplentes. A possibilidade de distribuição dinâmica das provas, 

naquelas especiais circunstâncias, quais sejam, quando a alegação for 

verossímil hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência, 

não permite transferir automaticamente o ônus da prova, em qualquer 

circunstância, a obrigação de contraposição probatória negativa. Desta 

forma, os pedidos são improcedentes. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, 

JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, extinguindo-se o 

processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. Submeto 

os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães 

Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Fernando Kendi 

Ishikawa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010022-68.2013.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO LUIZ RIZZATO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

NOVA PONTOCOM COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

FERNANDO ROSENTHAL OAB - SP0146730A (ADVOGADO(A))

FABIO DAVANSO DOS SANTOS OAB - MS0013979A (ADVOGADO(A))

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MT56543-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

8010022-68.2013.8.11.0090. REQUERENTE: EVANDRO LUIZ RIZZATO 

REQUERIDO: NOVA PONTOCOM COMERCIO ELETRONICO S.A., LG 

ELECTRONICS DO BRASIL LTDA Vistos etc. Dispensado o relatório nos 

termos do artigo 38 da lei 9099/95. Verifica-se que a parte Executada 

realizou o pagamento (ID 5941579) e a parte Exequente intimada não se 

manifestou quanto ao pagamento (ID 20318958). Ante o exposto, 

HOMOLOGO o respectivo pagamento e, com isso, JULGO EXTINTO o 

presente feito, o que faço com resolução do mérito, nos termos do art. 

487, inciso III, alínea “a”, c.c. o art. 316, o art. 354, o art. 924, inciso II e o 

art. 925, todos do NCPC. Expeça-se o respectivo alvará. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e 55 da Lei 9099/95). Fica 

dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a própria 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT, nos termos do art. 317, §4º, 

da CNGC/MT. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 

e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos 

etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada 

por juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000004-68.2017.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

ELDENISE MODESTO SILVA ZANETTE (EXEQUENTE)

PAULO ZANETTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO ELIAS REIS OAB - PR38577 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000004-68.2017.8.11.0090 REQUERENTE: PAULO ZANETTE, ELDENISE 

MODESTO SILVA ZANETTE REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. A 

parte reclamada informou o cumprimento integral da condenação, 

requerendo o arquivamentos dos autos. A parte reclamante pugnou pela 

transferência dos valores depositados ou pela expedição de alvará para 

levantamento da quantia. Ante o exposto, defiro o(s) pedido(s) 

formulado(s) e, ante o cumprimento integral da obrigação pela parte 

requerida e a ausência de outros requerimentos pela parte requerente, 

declaro EXTINTA A EXECUÇÃO, nos termos dos artigos 924, inciso II, e 

925, ambos do Novo Código de Processo Civil. Proceda o(a) Sr(a). 

Gestor(a) Judiciário(a) com as providências necessárias para o 

levantamento do valor depositado e vinculado a este processo à parte 

exequente. Após o encaminhamento do alvará judicial ao Departamento da 

Conta Única, aguarde-se o prazo de 05 (cinco) dias. Em nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias, 

observando-se em tudo a novel CNGC. Fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado APOLO/PJE/TJMT, nos termos do art. 317, § 4º, da 

CNGC/MT. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Nova Canaã do Norte, 22 de agosto de 2019.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000004-68.2017.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

ELDENISE MODESTO SILVA ZANETTE (EXEQUENTE)

PAULO ZANETTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO ELIAS REIS OAB - PR38577 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000004-68.2017.8.11.0090 REQUERENTE: PAULO ZANETTE, ELDENISE 

MODESTO SILVA ZANETTE REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. A 

parte reclamada informou o cumprimento integral da condenação, 

requerendo o arquivamentos dos autos. A parte reclamante pugnou pela 

transferência dos valores depositados ou pela expedição de alvará para 

levantamento da quantia. Ante o exposto, defiro o(s) pedido(s) 

formulado(s) e, ante o cumprimento integral da obrigação pela parte 

requerida e a ausência de outros requerimentos pela parte requerente, 

declaro EXTINTA A EXECUÇÃO, nos termos dos artigos 924, inciso II, e 

925, ambos do Novo Código de Processo Civil. Proceda o(a) Sr(a). 

Gestor(a) Judiciário(a) com as providências necessárias para o 

levantamento do valor depositado e vinculado a este processo à parte 

exequente. Após o encaminhamento do alvará judicial ao Departamento da 

Conta Única, aguarde-se o prazo de 05 (cinco) dias. Em nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias, 

observando-se em tudo a novel CNGC. Fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado APOLO/PJE/TJMT, nos termos do art. 317, § 4º, da 

CNGC/MT. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Nova Canaã do Norte, 22 de agosto de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000006-38.2017.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO VITOR CORVETA VOLPE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE OAB - SP0053553A 

(ADVOGADO(A))

WILTON MACHADO OAB - MT0017588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000006-38.2017.8.11.0090. REQUERENTE: MARCELO VITOR CORVETA 

VOLPE REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A I – RELATÓRIO Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II – FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito proposta por MARCELO VITOR 

CORVETA VOLPE em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A. A parte reclamante requereu a desistência da ação, 

visto que o processo foi distribuído no ano de 2017, e até o presente 

momento não houve sequer a citação da parte requerida. Com muito pesar 

entendo que deve aplicado o ENUNCIADO DE Nº 90 DO FONAJE, a seguir 

transcrito: ENUNCIADO 90 – A desistência do autor, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará na extinção do processo sem 

julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e 

julgamento. Nos termos do estatuído no artigo 200, parágrafo único, do 

CPC, a desistência da ação somente produz seus efeitos após a 

homologação Judicial. Ante o exposto, para que produza os seus jurídicos 

e legais efeitos, opino pela HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA 

desta reclamação, e, em consequência, JULGAR EXTINTO este feito, sem 

exame do mérito, com lastro legal no disposto artigo 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. Submeto 

os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães 

Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000006-38.2017.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO VITOR CORVETA VOLPE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE OAB - SP0053553A 

(ADVOGADO(A))

WILTON MACHADO OAB - MT0017588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000006-38.2017.8.11.0090. REQUERENTE: MARCELO VITOR CORVETA 

VOLPE REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A I – RELATÓRIO Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II – FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito proposta por MARCELO VITOR 

CORVETA VOLPE em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A. A parte reclamante requereu a desistência da ação, 

visto que o processo foi distribuído no ano de 2017, e até o presente 

momento não houve sequer a citação da parte requerida. Com muito pesar 

entendo que deve aplicado o ENUNCIADO DE Nº 90 DO FONAJE, a seguir 

transcrito: ENUNCIADO 90 – A desistência do autor, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará na extinção do processo sem 

julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e 

julgamento. Nos termos do estatuído no artigo 200, parágrafo único, do 

CPC, a desistência da ação somente produz seus efeitos após a 

homologação Judicial. Ante o exposto, para que produza os seus jurídicos 

e legais efeitos, opino pela HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA 

desta reclamação, e, em consequência, JULGAR EXTINTO este feito, sem 

exame do mérito, com lastro legal no disposto artigo 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. Submeto 

os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães 

Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000029-81.2017.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DONIZETTI CANDIDO SILVA (REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000029-81.2017.8.11.0090. REQUERENTE: SEBASTIAO DONIZETTI 

CANDIDO SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A I - RELATÓRIO Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO Estão presentes 

as condições da ação e os pressupostos processuais, ausentes vícios de 

qualquer ordem e sendo desnecessária a produção probatória em 

audiência, o processo está apto a julgamento. Não há preliminares ou 

prejudiciais a serem analisadas. Com isso, passo à incursão no mérito da 

demanda, com base no art. 330, I, do CPC. Trata-se de Reclamação 

proposta por DONIZETTI CANDIDO SILVA em face de ENERGISA MATO 

GROSSO, em que alega que houve uma queda de energia em seu imóvel, 

contudo, a requerida não realizou os reparos e já perfazem 10 dias sem o 

fornecimento de energia, razão pela qual teve prejuízos materiais com 

perecimento de alimentos e prejuízo com o frízer, bem como requereu 

danos morais. A requerida alega que não há registro de falta de energia 

elétrica na unidade. A liminar foi deferida. Pois bem. E os pedidos 

formulados pela parte autora não merecem acolhimento. É que o 

demandante não se desincumbiu de seu ônus probatório subjetivo, nos 

termos do art. 333, I, do CPC, inexistindo, no particular, demonstração da 

conduta abusiva a responsabilizar a acionada. Ademais, para que se 

possa falar em eventual inversão do ônus da prova nos termos da 

legislação consumerista, é indispensável que o reclamante apresente um 

mínimo de lastro probatório sobre os fatos constitutivos de seu direito, a 

fim de respaldar a verossimilhança de suas alegações, o que não ocorreu 

no caso vertente, haja vista que a assertiva poderia ser corroborada por 

eventual prova testemunhal (vizinhos). No respeitante: AGRAVO 

REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. 

CONSUMIDOR. (...) INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. (...) 1. É firme a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a 

inversão do ônus da prova fica a critério do juiz, segundo apreciação dos 

aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor e de sua 

hipossuficiência, conceitos intrinsecamente ligados ao conjunto 

fático-probatório dos autos delineado nas instâncias ordinárias, cujo 

reexame é vedado em sede especial. Precedentes. 2. O acórdão entendeu 

que não se juntou à inicial nenhum documento que comprovasse uma 

mínima prova de fato constitutivo do direito dos recorrentes, inexistindo 

qualquer verossimilhança a ensejar a inversão do ônus probatório. (...) 

(AgRg no REsp 1335475/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2012, DJe 06/11/2012). No caso a 

parte autora não comprovou suas alegações e a parte requerida juntou 

documento contendo os históricos das interrupções que foram breves, de 

poucas horas (ID 13243208 e ID 13243212). III - DISPOSITIVO Ante o 

exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, e o 

faço com resolução do mérito, com fulcro no art. 269, I, do CPC. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por 

juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000044-50.2017.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL HONORIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000044-50.2017.8.11.0090. REQUERENTE: JOEL HONORIO DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. I – RELATÓRIO Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. II – 

FUNDAMENTAÇÃO Estão presentes as condições da ação e os 

pressupostos processuais, ausentes vícios de qualquer ordem e sendo 

desnecessária a produção probatória em audiência, o processo está apto 

a julgamento. Com isso, passo à incursão no mérito da demanda, com 

base no artigo 330, I, do CPC. Trata-se de Reclamação proposta por JOEL 

HONORIO DE OLIVEIRA em face de VIVO S.A. Diz, em síntese, que a parte 

reclamada que no dia 04/07/2017 solicitou o cancelamento de sua linha e 

realizou o pagamento de todas as contas, contudo, ao entrar em contato 

com a reclamada protocolo 20174488364934 foi informado que ainda teria 

que pagar a fatura do mês de agosto. Pois bem. Os pedidos formulados 

pela parte autora não merecem prosperar. Isso de acordo com a narrativa 

da parte autora e documentos trazidos na exordial verifico a inexistência 

de ato ilícito, pois existe a obrigação de quitação dos débitos até o pedido 

de cancelamento da fatura, ao que tendo a parte autora requerido o 

cancelamento no mês de julho, os valores devidos neste período vencem 

no mês seguinte. Ademais, não trouxe a parte autora outras provas de 

suposta pratica de ato ilícito. Assim, possibilidade de inverter o ônus da 

prova, naquelas especiais circunstâncias, que o CDC autoriza, quais 

sejam, quando a alegação for verossímil ou for o consumidor 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência, não permite 

transferir automaticamente ao fornecedor, em qualquer circunstância, a 

obrigação de contraposição probatória negativa. Ora, deve se relegar, 

com a inversão, a produção daquelas provas que, devido a 

hipossuficiência do consumidor, não lhe sendo possível a produção de 

prova negativa. Desta forma, os pedidos são improcedentes. O pedido 

contraposto também resta improcedente por ausência de má fé. III – 

DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida 

na inicial e IMPROCEDENTE o pedido contraposto, extinguindo-se o 

processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. Submeto 

os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães 

Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000063-56.2017.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDENIR LOPES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EBER JOSE DE OLIVEIRA OAB - MT0018013A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000063-56.2017.8.11.0090 REQUERENTE: CLAUDENIR LOPES DOS 

SANTOS REQUERIDO: MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE Vistos. As 

partes firmaram acordo no qual estabeleceram parâmetros para a 

resolução completa do objeto jurídico perseguido, requerendo sua 

homologação. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado pelas 

partes, que passa a ser parte integrante desta sentença, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos e, com isso, JULGO EXTINTO o 

feito com análise de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do 

NCPC. Sem custas, despesas processuais ou honorários advocatícios 

nesta fase processual, na forma dos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Nos 

termos do art. 914 da CNGC/MT, é dispensada a intimação das partes. 

Publique-se. Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o 

registro da sentença, providência efetivada com a própria inserção no 

sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT. Expeça-se certidão em favor 

do(a) Defensor(a) Dativo(a) Dr(a). Éber José de Oliveira, OAB/MT n.º 

18013-O, intimando-o a respeito. Arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. 

Cumpra-se. Nova Canaã do Norte, 28 de janeiro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000067-93.2017.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:
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BRUNA VIEIRA DA ROCHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EBER JOSE DE OLIVEIRA OAB - MT0018013A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA MARIA DE BRITO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000067-93.2017.8.11.0090 EXEQUENTE: BRUNA VIEIRA DA ROCHA 

EXECUTADO: SANDRA MARIA DE BRITO Vistos. DEFIRO o pedido 

formulado pela parte exequente de suspensão das custas e taxas 

judiciais (Num. 12660784 - Págs. 1/2), na forma do art. 54 da Lei 9.099/95, 

mas, em caso de interposição de recurso, o preparo compreenderá todas 

as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de 

jurisdição, exatamente como manda o parágrafo único do citado 

dispositivo legal: “Art. 54. O acesso ao Juizado Especial independerá, em 

primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas. 

Parágrafo único. O preparo do recurso, na forma do § 1º do art. 42 desta 

Lei, compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas 

dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de 

assistência judiciária gratuita.” Ante a ausência de informação quanto ao 

depósito do título executivo extrajudicial em cartório ou secretaria, nos 

termos do despacho de Num. 12348026 - Págs. 1/4, certifique a zelosa 

Secretaria Judicial acerca de seu cumprimento pela parte autora. Em 

sendo negativo, intime-se, uma vez mais, a parte exequente, por meio de 

seu procurador, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a petição 

inicial, a fim de que proceda ao depósito do título executivo extrajudicial em 

cartório ou secretaria, consoante dispõe o artigo 425, § 2º, do Código de 

Processo Civil, conforme já determinado no despacho de Num. 12348026 - 

Págs. 1/4. Ressalta-se que o não atendimento da providência acima 

declinada acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, 

do NCPC). Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se. Após, 

voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Nova Canaã do Norte, 4 de 

abril de 2019.

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1000070-48.2017.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO COSTA DA CUNHA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO ADRIANO SOUZA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EBER JOSE DE OLIVEIRA OAB - MT0018013A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000070-48.2017.8.11.0090. EMBARGANTE: FRANCISCO COSTA DA 

CUNHA EMBARGADO: RONALDO ADRIANO SOUZA I – RELATÓRIO 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. II – FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de Embargos de Terceiros 

propostos por FRANCISCO COSTA CUNHA em face de RONALDO 

ADRIANO SOUZA. Sustenta o Embargante que a adquiriu o Veículo 

automotor Astra, marca Chevrolet, modelo Sedan CD, ano de fabricação 

2002, chassi 9BGTT69B02B16-457, cor Prata, placa DFR-4970, categoria 

Partic, registrado no DETRAN/DUT sob o nº 9991089182, do Sr. EMERSON 

JUNG,  que é  executado nos  au tos  do  p rocesso 

n.8010011-34.2016.811.0090, e que neste processo de execução houve 

a constrição do bem Embargante, razão pela qual requer a desconstituição 

da penhora realizada no veículo. Pois, bem. Analisando o processo 

eletrônico n. 8010011-34.2016.811.0090, verifico que não naqueles autos 

não foi determinado nenhuma penhora no veículo do Executado, ora 

Embargado, muito menos do veículo de propriedade do Embargante, objeto 

da presente lide. Ademais, consta no Extrato do DETRAN juntada no 

exordial (ID 9245602), que existe uma ordem de busca e apreensão do 

processo 155-85.2016.811.0090, que é estranho a esta lide. Por estas 

razões o presente Embargos de Terceiro é improcedente por ausência 

dos requisitos do artigo 674 do Código de Processo Civil. III - DISPOSITIVO 

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o Embargos de Terceiro, resolvendo 

o mérito com fundamento no art.487, inciso I, CPC/2015. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por 

juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1000070-48.2017.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO COSTA DA CUNHA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO ADRIANO SOUZA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EBER JOSE DE OLIVEIRA OAB - MT0018013A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000070-48.2017.8.11.0090. EMBARGANTE: FRANCISCO COSTA DA 

CUNHA EMBARGADO: RONALDO ADRIANO SOUZA I – RELATÓRIO 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. II – FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de Embargos de Terceiros 

propostos por FRANCISCO COSTA CUNHA em face de RONALDO 

ADRIANO SOUZA. Sustenta o Embargante que a adquiriu o Veículo 

automotor Astra, marca Chevrolet, modelo Sedan CD, ano de fabricação 

2002, chassi 9BGTT69B02B16-457, cor Prata, placa DFR-4970, categoria 

Partic, registrado no DETRAN/DUT sob o nº 9991089182, do Sr. EMERSON 

JUNG,  que é  executado nos  au tos  do  p rocesso 

n.8010011-34.2016.811.0090, e que neste processo de execução houve 

a constrição do bem Embargante, razão pela qual requer a desconstituição 

da penhora realizada no veículo. Pois, bem. Analisando o processo 

eletrônico n. 8010011-34.2016.811.0090, verifico que não naqueles autos 

não foi determinado nenhuma penhora no veículo do Executado, ora 

Embargado, muito menos do veículo de propriedade do Embargante, objeto 

da presente lide. Ademais, consta no Extrato do DETRAN juntada no 

exordial (ID 9245602), que existe uma ordem de busca e apreensão do 

processo 155-85.2016.811.0090, que é estranho a esta lide. Por estas 

razões o presente Embargos de Terceiro é improcedente por ausência 

dos requisitos do artigo 674 do Código de Processo Civil. III - DISPOSITIVO 

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o Embargos de Terceiro, resolvendo 

o mérito com fundamento no art.487, inciso I, CPC/2015. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por 

juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1000070-48.2017.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO COSTA DA CUNHA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO ADRIANO SOUZA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EBER JOSE DE OLIVEIRA OAB - MT0018013A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 
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1000070-48.2017.8.11.0090. EMBARGANTE: FRANCISCO COSTA DA 

CUNHA EMBARGADO: RONALDO ADRIANO SOUZA I – RELATÓRIO 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. II – FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de Embargos de Terceiros 

propostos por FRANCISCO COSTA CUNHA em face de RONALDO 

ADRIANO SOUZA. Sustenta o Embargante que a adquiriu o Veículo 

automotor Astra, marca Chevrolet, modelo Sedan CD, ano de fabricação 

2002, chassi 9BGTT69B02B16-457, cor Prata, placa DFR-4970, categoria 

Partic, registrado no DETRAN/DUT sob o nº 9991089182, do Sr. EMERSON 

JUNG,  que é  executado nos  au tos  do  p rocesso 

n.8010011-34.2016.811.0090, e que neste processo de execução houve 

a constrição do bem Embargante, razão pela qual requer a desconstituição 

da penhora realizada no veículo. Pois, bem. Analisando o processo 

eletrônico n. 8010011-34.2016.811.0090, verifico que não naqueles autos 

não foi determinado nenhuma penhora no veículo do Executado, ora 

Embargado, muito menos do veículo de propriedade do Embargante, objeto 

da presente lide. Ademais, consta no Extrato do DETRAN juntada no 

exordial (ID 9245602), que existe uma ordem de busca e apreensão do 

processo 155-85.2016.811.0090, que é estranho a esta lide. Por estas 

razões o presente Embargos de Terceiro é improcedente por ausência 

dos requisitos do artigo 674 do Código de Processo Civil. III - DISPOSITIVO 

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o Embargos de Terceiro, resolvendo 

o mérito com fundamento no art.487, inciso I, CPC/2015. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por 

juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1000070-48.2017.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO COSTA DA CUNHA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO ADRIANO SOUZA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EBER JOSE DE OLIVEIRA OAB - MT0018013A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000070-48.2017.8.11.0090. EMBARGANTE: FRANCISCO COSTA DA 

CUNHA EMBARGADO: RONALDO ADRIANO SOUZA I – RELATÓRIO 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. II – FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de Embargos de Terceiros 

propostos por FRANCISCO COSTA CUNHA em face de RONALDO 

ADRIANO SOUZA. Sustenta o Embargante que a adquiriu o Veículo 

automotor Astra, marca Chevrolet, modelo Sedan CD, ano de fabricação 

2002, chassi 9BGTT69B02B16-457, cor Prata, placa DFR-4970, categoria 

Partic, registrado no DETRAN/DUT sob o nº 9991089182, do Sr. EMERSON 

JUNG,  que é  executado nos  au tos  do  p rocesso 

n.8010011-34.2016.811.0090, e que neste processo de execução houve 

a constrição do bem Embargante, razão pela qual requer a desconstituição 

da penhora realizada no veículo. Pois, bem. Analisando o processo 

eletrônico n. 8010011-34.2016.811.0090, verifico que não naqueles autos 

não foi determinado nenhuma penhora no veículo do Executado, ora 

Embargado, muito menos do veículo de propriedade do Embargante, objeto 

da presente lide. Ademais, consta no Extrato do DETRAN juntada no 

exordial (ID 9245602), que existe uma ordem de busca e apreensão do 

processo 155-85.2016.811.0090, que é estranho a esta lide. Por estas 

razões o presente Embargos de Terceiro é improcedente por ausência 

dos requisitos do artigo 674 do Código de Processo Civil. III - DISPOSITIVO 

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o Embargos de Terceiro, resolvendo 

o mérito com fundamento no art.487, inciso I, CPC/2015. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por 

juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000078-25.2017.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA CRISTINA FERREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LAURENCO JOSE DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO BARRETO DA CRUZ OAB - MT0017238A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000078-25.2017.8.11.0090. REQUERENTE: JESSICA CRISTINA FERREIRA 

DE OLIVEIRA REQUERIDO: LAURENCO JOSE DA SILVA I – RELATÓRIO 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II 

– FUNDAMENTAÇÃO II.1 – Audiência de Instrução. Rejeito o pedido de 

audiência de instrução por não haver necessidade de dilação probatória e 

nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil passo ao 

julgamento antecipado da lide. II.2 – Mérito Estão presentes as condições 

da ação e os pressupostos processuais, ausentes vícios de qualquer 

ordem e sendo desnecessária a produção probatória em audiência, o 

processo está apto a julgamento. Não há preliminares ou prejudiciais a 

serem analisadas. Com isso, passo à incursão no mérito da demanda, com 

base no art. 330, I, do CPC. Trata-se de Reclamação proposta por 

JÉSSICA CRISTINA FERREIRA DE OLIVEIRA em face de LAURENÇO JOSÉ 

DA SILVA. Diz, em síntese, que no dia 19/07/2017, estava trafegando com 

sua motocicleta na Avenida São Paulo e o requerido, não vendo a mesma, 

colidiu com seu veículo, vindo a parte autora a trincar o joelho e ter danos 

materiais com medicamentos e conserto da motocicleta, bem como danos 

morais. Pois bem. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito 

esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece 

que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

No caso verifico no boletim de ocorrência que o requerido informou que 

não viu a parte autora, motivo pelo qual se deu o abalroamento, ao que no 

momento da diligência a parte autora estava recebendo atendimento 

médico, bem como que houve danos aos veículos da mesma. Desta forma, 

não restam dúvidas com relação aos fatos narrados no boletim de 

ocorrência e o nexo causal entre a conduta do requerido e os danos 

experimentados pela parte autora. Assim, verificada a existência do dano, 

do nexo de causalidade entre a conduta ilícita e o dano, surge o dever de 

indenizar, pelos danos materiais: Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE 

RESSARCIMENTO. COLISÃO NA TRASEIRA. ENGAVETAMENTO. 

RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR QUE COLIDIU NA TRASEIRA DO 

VEÍCULO QUE LHE PRECEDIA VERIFICADA, PORQUANTO NÃO DESFEITA 

A PRESUNÇÃO DE CULPA QUE RECAI SOBRE QUEM BATE ATRÁS. 

Demonstrada que a colisão na traseira do veículo segurado se deu 

exclusivamente por culpa do demandado, o qual efetivamente deu causa 

ao 'engavetamento', colidindo com o carro que estava a sua frente, que 

acabou sendo jogado para a frente, vindo a se chocar com os demais 

veículos que se encontravam parados. À UNANIMIDADE, NEGARAM 

PROVIMENTO AO RECURSO. (Apelação Cível Nº 70055113872, Décima 

Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Katia Elenise 

Oliveira da Silva, Julgado em 14/08/2013) APELAÇÕES CÍVEIS. 

RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO 

ORDINÁRIA. COLISÃO ENTRE VEÍCULOS NA RODOVIA BR 116. 

ENGAVETAMENTO. 1. Os elementos de prova juntados aos autos indicam 

a culpa exclusiva do condutor do caminhão de propriedade da requerida 

pelo evento danoso, ao não conseguir parar o veículo, vindo a colidir com 

os demais automóveis, caminhonetes e caminhões que se encontravam à 

sua frente. 2. Não se desincumbiu a demandada do ônus de comprovar 

eventual culpa exclusiva ou concorrente de terceiros, limitando-se a tecer 
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considerações a respeito sem qualquer sustentação probatória. 3. 

Reconhecida a responsabilidade da Transportadora JHR pela reparação 

dos prejuízos sofridos pelo autor em virtude do acidente de trânsito. 4. 

Tendo sido comprovados os prejuízos materiais sofridos pelo autor com 

custeio de serviços médicos e aquisição de medicamentos, impõe-se a 

condenação da requerida ao ressarcimento de tais quantias, mantidos os 

critérios de correção monetária e juros moratórios arbitrados na sentença. 

5. A reparação de danos morais deve proporcionar justa satisfação à 

vítima e, em contrapartida, impor ao infrator impacto financeiro, a fim de 

dissuadi-lo da prática de novo ilícito, porém de modo que não signifique 

enriquecimento sem causa do ofendido. No caso concreto, vai confirmada 

a verba indenizatória fixada na instância de origem em favor do autor, 

mantidos os critérios de correção monetária e juros moratórios adotados 

na sentença. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70056514904, 

Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mário 

Crespo Brum, Julgado em 24/10/2013) A reparação do dano é garantida 

pelo artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal de 1988, pelo artigo 186 do 

Código Civil, bem como pelo artigo 6°, inciso VI, do Código de Defesa do 

Consumidor, e não pode deixar de ser observada, uma vez que no 

presente caso, restou patente a desídia da reclamada. Portanto, violado o 

princípio constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da Constituição 

Federal, “in verbis”: “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção 

de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) X - 

São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das 

pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral 

decorrente de sua violação.” Por sua vez, a legislação infraconstitucional, 

via do artigo 186, do vigente Código Civil, prescreve que: “Aquele que por 

ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou 

causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano.’ Desta forma, 

conclui-se que faz jus a parte autora à indenização pelos danos materiais, 

que, em atenta analise dos comprovantes trazidos aos autos verifico que 

totalizam o valor de R$655,00 (seiscentos e cinquenta e cinco reais), em 

razão de haver alguns comprovantes de medicamentos duplicados. No 

que se refere ao pleito indenizatório por danos morais, não colhe amparo à 

insurgência. Isso porque, in casu, não se trata de dano in re ipsa. A 

requerente deveria, conforme ônus que lhe incumbe, demonstrar de modo 

efetivo, a ocorrência de sofrimento, dor, constrangimento, decorrente do 

infortúnio, o que não sucedeu. Cumpre destacar que o dano moral é 

aquela modalidade em que se ofende as esferas subjetivas da vítima, 

aspectos de sua personalidade humana, tais como honra, reputação, 

intimidade e consideração pessoal, traduzindo-se em um sentimento de 

pesar íntimo do ofendido. No caso em tela, não há provas de que as 

consequências do abalroamento causaram dor, vexame, sofrimento ou 

humilhação que, fugindo à normalidade, tenham interferido intensamente 

no comportamento psicológico da reclamante, causando-lhe aflições, 

angústia e desequilíbrio em seu bem-estar, circunstâncias que 

configurariam o dano moral. III – DISPOSITIVO Pelo exposto e por tudo mais 

que dos autos consta, nos termos do art. 487, inciso I do Novo CPC 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da exordial para 

CONDENAR o Reclamado, a indenizar a reclamante pelos danos materiais 

sofridos no valor de R$650,25 (seiscentos e cinquenta reais e vinte e 

cinco centavos), a serem acrescidos de juros de 1% ao mês e correção 

monetária pelo índice INPC, a partir da data prejuízo. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por 

juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo.

Comarca de Nova Monte Verde

Vara Única

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000082-54.2020.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

R. B. V. (REQUERENTE)

G. V. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGO LEON SILVEIRA OAB - MT0016671S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

MONTE VERDE Impulsiono os autos para intimação da parte Autora para 

que se manifeste quanto a Cota Ministerial, no prazo de 15 (quinze) dias. 

SEDE DO VARA ÚNICA DE NOVA MONTE VERDE E INFORMAÇÕES: Av. 

Rondonópolis, s/n, CENTRO, NOVA MONTE VERDE - MT - CEP: 78593-000 

- TELEFONE: (66) 35971691

Ato Ordinatório Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000550-52.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DE OLIVEIRA CRUZ (REQUERENTE)

JHEFERSON ANDRE DE OLIVEIRA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0013388A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Juiz da Vara Unica da Comarca de Nova Monte Verde (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

MONTE VERDE Impulsiono os autos para intimação da parte Autora para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, compareça em Juízo e retire o alvará 

devidamente selado. SEDE DO VARA ÚNICA DE NOVA MONTE VERDE E 

INFORMAÇÕES: Av. Rondonópolis, s/n, CENTRO, NOVA MONTE VERDE - 

MT - CEP: 78593-000 - TELEFONE: (66) 35971691

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000111-41.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

ENEDINA LOPES RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0013388A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

MONTE VERDE DECISÃO Processo: 1000111-41.2019.8.11.0091. 

AUTOR(A): ENEDINA LOPES RAMOS RÉU: FUNDO DO REGIME GERAL DE 

PREVIDENCIA SOCIAL 1000111 -41.2019.8.11.0091 Vistos, etc. 

Considerando a decisão proferida pela Primeira Seção do Superior 

Tribunal de Justiça, que acolheu a proposta de afetação dos Recursos 

Especiais n. 1.674.221/SP e n. 1.788.404/PR, determinando a suspensão 

das ações envolvendo a “Possibilidade de concessão de aposentadoria 

híbrida, prevista no art.48, § 3°, da Lei 8.213/1991, mediante o cômputo de 

período de trabalho rural remoto, exercido antes de 1991, sem 

necessidade de recolhimentos, ainda que não haja comprovação de 

atividade rural no período imediatamente anterior ao requerimento 

administrativo”, determino o sobrestamento do feito, nos termos do Ofício 

Circular n° 68/2019/NUGEP/VQS. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Nova Monte Verde/MT, 28 de agosto de 2019. BRUNO CÉSAR 

SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000564-36.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

ORIVALDO JACINTO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TACIANE FABIANI OAB - MT17355/B-B (ADVOGADO(A))

GEISSE RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT26225/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

Vistos... A contestação, em “defesa indireta de mérito”, alegou prescrição 

das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precedeu o 

ajuizamento. Impugnação tecendo comentário sobre a contestação. No 

tocante à prescrição, embora mais pertença à discussão meritória, vê-se 

que não há pedido referente a valores anteriores ao prazo indicado, pois a 

retroatividade do quanto pleiteado iria até a data do pedido administrativo, 

o qual foi feito há menos de cinco anos do ajuizamento. Assim, deve ser 
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afastada a aludida preliminar. Portanto, a aludida preliminar não impede a 

continuidade do processo. Assim, superado o ponto, continua-se. Não é 

caso de julgamento antecipado (arts. 354 a 356, ambos do CPC), por 

haver necessidade de atividade probatória. Sendo assim, delimitam-se as 

seguintes questões fáticas sobre as quais recairá a atividade probatória: 

Ø Qualidade de segurado da pessoa falecida; Ø Condição da parte-autora 

de dependente da pessoa falecida. Mantém-se o ônus probatório tal 

previsto no art. 373, caput, do CPC. Por isso, saneado está o processo 

(art. 357 do CPC). Considerando ter havido a indicação das provas 

pretendidas, inclusive com prova testemunhal e depoimento pessoal, de 

rigor a designação de audiência. Assim, DESIGNA-SE AUDIÊNCIA para o 

dia 02/04/2020, às 17h00min, oportunidade em que deverá ocorrer o 

depoimento pessoal da parte-autora e a oitiva das testemunhas presentes. 

Pelo exposto, à SECRETARIA para: 1. Intimar as partes, devendo se 

atentar ao art. 455 do CPC. Considerando a escassez de servidores, 

serve o presente como MANDADO/PRECATÓRIA. Intimar. Cumprir.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000557-44.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

M. S. D. M. D. N. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA DE SOUZA NASCIMENTO OAB - MT26287/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. C. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos... Recebida a Inicial, abriu-se vista ao Ministério Público para 

manifestação, entretanto, deixou-se decorrer o prazo sem apresentação. 

Assim, observando-se o artigo 334 do CPC, DESIGNA-SE audiência de 

conciliação para o dia 07.04.2020, às 10h00min, na sala de audiências da 

Vara Única do Fórum desta Comarca. Portanto, à SECRETARIA para: 1. 

INTIMAR a parte-requerente da presente decisão, bem como para 

comparecer à audiência; 2. CITAR a parte-requerida para conhecimento do 

processo, bem como INTIMÁ-LA a comparecer à audiência de conciliação; 

3. FICA ESCLARECIDO que, não havendo conciliação, a parte-requerida 

deve oferecer resposta (inclusive contestação) no prazo de 15 dias a 

contar da audiência (art. 335, I, do CPC), atentando-se ao previsto no art. 

344 do CPC; a. Na hipótese de a contestação apresentar preliminares, 

documentos, fatos ou argumentos novos, INTIMAR a parte-autora para 

impugnação no prazo legal ou, se for o caso, especificar as provas que 

pretende produzir/requerer o que entender de direito; b. Após, conclusos. 

4. CIENTIFICAR o Ministério Público, inclusive para comparecer à audiência. 

Intimar. Cumprir.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000540-08.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAILA ALEIDE BOING PEREIRA OAB - MT25392/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

Apenas para complementar a decisão anterior, DESIGNA-SE AUDIÊNCIA 

para o dia 1º/04/2020, às 14h00min, oportunidade em que deverá ocorrer 

o depoimento pessoal da parte-autora e a oitiva das testemunhas 

presentes.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000494-19.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELIANA ALVES SCHUINDT (AUTOR(A))

JOSUE ALVES GOUVEIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE OAB - MT0019968A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR APARECIDA DE FREITAS (REU)

 

Considerando a pertinência do pedido, deve a audiência ser redesignada. 

Deve-se frisar que, considerando já ter havido a análise da tutela 

antecipada, indo pelo indeferimento, o que se redesignará é uma 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, sendo desnecessário o arrolamento de 

testemunhas para o ato. Por isso, REDESIGNA-SE a audiência de 

conciliação para o dia 24.04.2019, às 10h00min. Ante o exposto, à 

SECRETARIA para: 1. INTIMAR a parte-autora, via advogado, acerca da 

redesiganção da audiência, bem como para JUNTAR o comprovante de 

pagamento das custas do Oficial de Justiça (caso ainda não tenha sido 

feito); 2. Após, conclusos para a realização da audiência. Nada mais 

havendo a consignar, por mim, Lucas Eduardo Q. do Carmo, Assessor de 

Gabinete I, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos 

presentes. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000151-86.2020.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR LOPES PINHEIRO (REQUERENTE)

GERALDO MAGELA DE OLIVEIRA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BARROSO VIARO OAB - MT0013290S (ADVOGADO(A))

JOAO DE FREITAS NOVAIS II OAB - MT0012052A (ADVOGADO(A))

ADAILTON DA SILVA PERES OAB - MT5106/A (ADVOGADO(A))

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO MAGELA DE OLIVEIRA ALMEIDA (RECONVINDO)

LINDOMAR LOPES PINHEIRO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADAILTON DA SILVA PERES OAB - MT5106/A (ADVOGADO(A))

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO(A))

JOAO DE FREITAS NOVAIS II OAB - MT0012052A (ADVOGADO(A))

MARCELO BARROSO VIARO OAB - MT0013290S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

MONTE VERDE Impulsiono os autos para intimação da parte Autora para 

que comprove, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento da Guia 

relativa a distribuição da presente carta precatória, sob pena de não 

cumprimento. Após, proceda ao recolhimento do valor referente à 

diligência do Oficial de Justiça por intermédio do novo sistema CPD - 

Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça, conforme 

disposto no provimento 7/2017-CGJMT, devendo a guia ser emitida 

diretamente no site do Tribunal de Justiça (http://www.tjmt.jus.br) – 

Emissão de guias online – Diligência – Emissão de Guia de Diligência, com 

o correto preenchimento dos dados processuais para vinculação do 

depósito, no prazo de 5 dias. VALOR TOTAL A SER RECOLHIDO: R$ 14,00 

SEDE DO VARA ÚNICA DE NOVA MONTE VERDE E INFORMAÇÕES: Av. 

Rondonópolis, s/n, CENTRO, NOVA MONTE VERDE - MT - CEP: 78593-000 

- TELEFONE: (66) 35971691

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000261-22.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

LEUNIDIA LEUNICE HERMES (REQUERENTE)

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NOEMIA SUELI MARCIANO (REQUERIDO)

Erna Grossklaus (REQUERIDO)

SAMOEL CELIO DE MATOS (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE NOVA MONTE VERDE (REQUERIDO)

BETANIA RUTE HERMES SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEANDRO FELIX DE LIRA OAB - MT24837/O (ADVOGADO(A))

 

Vistos... Pelo atual cenário processual, tem-se o seguinte. Inicial recebida, 

determinando a citação dos requeridos. A requerida NOEMIA apresentou 

resposta, juntando documentos. O Município de Nova Monte Verde 

apresentou resposta. A requerida BETÂNIA apresentou resposta pela 

Defensoria Pública, juntando documentos. O requerido SAMOEL 

compareceu ao Fórum requerendo a nomeação de advogado dativo. A 

requerida ERNA, mesmo citada, deixou decorrer o prazo sem apresentar 

resposta. Pois bem. Até o momento, verifica-se que mesmo sendo 

requerido, não foi nomeado Defensor para SAMOEL. Assim, NOMEIA-SE 

como defensor dativo para o requerido SAMOEL, o nobre advogado 

LEANDRO FELIX DE LIRA – OAB/MT 24.837/O, cuja verba honorária será 

fixada ao final do processo. No mais, por ter sido devidamente citada e 
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não contestar os pedidos iniciais, DECRETA-SE A REVELIA de ERNA 

GROSSKLAUS, para tão somente os efeitos da desnecessidade de 

intimação, dado que se trata de discussão em torno de direitos 

indisponíveis, o que impossibilita o efeito material da revelia (presunção de 

veracidade, art. 344 do CPC), nos termos do artigo 345, inciso II, do Código 

de Processo Civil. Ante o exposto, à SECRETARIA para: 1. CONSIDERAR 

decretada a revelia da requerida ERNA GROSSKLAUS, sendo 

desnecessária, a partir de agora, a intimação dele para os ulteriores atos 

processuais; 2. INTIMAR pessoalmente o defensor nomeado para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se quanto ao teor da nomeação. 

Aceitando-a, deverá, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta 

(inclusive contestação); a. NÃO ACEITANDO ou DECORRIDO O PRAZO, 

deverá a Secretaria PROCEDER à nomeação de Defensor (a partir de lista, 

obedecendo, como sempre, à alternância). 3. Após, ao Ministério Público 

para manifestação; 4. Após, conclusos. Intimar. Cumprir.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000401-56.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

ARI VENANCIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR CAMPOS DE AZEVEDO OAB - MT27724/O (ADVOGADO(A))

EDSON CAMPOS DE AZEVEDO OAB - GO37420 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Vistos... I RELATÓRIO Trata-se de Petição ajuizada por ARI VENÂNCIO DA 

SILVA contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

devidamente qualificados nos autos, pleiteando benefício previdenciário de 

aposentadoria rural por idade. Afirma a parte-autora, em síntese, ter 

nascido aos 22/10/1951, afirmando que satisfaz plenamente os requisitos 

exigidos para a concessão do benefício referente à aposentadoria rural 

por idade. Instrui a inicial com documentos diversos, como: i. Cópia de 

documentos indicando a idade; ii. Notas Fiscais/recibos de compra/venda 

de atividade/serviço relacionado à atividade rural em seu nome ou 

cônjuge/companheiro ou filho (1994, 1996, 1997, 1998, 2000, 2003, 2002, 

2018, 2019); iii. Documento de indeferimento do pedido administrativo 

(27/09/2018); Inicial recebida, não houve a concessão de tutela 

antecipada. Contestação apresentada. Audiência de instrução realizada. 

Parte-autora apresentou alegações finais. É o que parece relevante 

relatar. II FUNDAMENTAÇÃO II.1 PRELIMINARES A prescrição suscitada 

não possui relevância, pois o requerimento foi feito menos de cinco anos 

antes do ajuizamento. II.2 MÉRITO A concessão do benefício de 

aposentadoria por idade ao trabalhador rural exige o preenchimento de 

três requisitos legais: a. idade mínima de 55 anos, se mulher, e 60 anos, se 

homem (art. 201, §7º, II, da CF/88 e art. 48, §1º, da Lei nº 8.213/91); b. 

carência, traduzida no efetivo exercício de atividade rural, ainda que de 

forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, por tempo igual ao número de meses de contribuição 

correspondente à carência do benefício pretendido (art. 48, § 2º, da Lei nº 

8.213/91), com especial atenção à tabela de transição contida no artigo 

142 da mesma lei; c. a condição de empregado prestador de serviço de 

natureza rural à empresa, em caráter não eventual, sob sua subordinação 

e mediante remuneração, inclusive como diretor empregado (art. 11, I, ‘a’), 

ou de trabalhador autônomo rural (art. 11, V, ‘g’), trabalhador avulso rural 

(art. 11, VI) ou de segurado especial (art. 11, VII). II.2.1 Da idade A 

parte-autora nasceu em 1951 ou seja, atingiu a idade mínima para se 

aposentar no ano de 2011, conforme se infere dos documentos pessoais 

juntados com a inicial, cabendo-lhe, portanto, demonstrar o início de prova 

documental (“material”) corroborada com a prova testemunhal do efetivo 

exercício da atividade rural, pelo prazo equivalente à carência de 180 

meses, conforme Tabela do art. 142 da Lei 8.213/91. II.2.2 Da carência No 

que tange à carência, deve a parte-autora demonstrar o exercício da 

atividade rural na condição de segurado especial pelo período 

correspondente, à luz do artigo 142 da Lei nº 8.213/91, na data em que 

completou a idade mínima (aquisição do direito à aposentadoria) (AC nº 

2007.01.99.012440-5/MT, rel. Juiz Federal Cleberson José Rocha (conv), 

DJ de 28/06/2007, p. 34). Nesse tema, consoante o artigo 55, §3º, da Lei 

8.213/91, a comprovação do tempo de serviço rural só produzirá efeito 

quando baseada em início razoável de prova material, contemporânea à 

época dos fatos alegados, não se exigindo que esta prova inicial 

corresponda a todo o período equivalente à carência do benefício 

(Enunciados 14 e 34 da Súmula da Turma Nacional de Uniformização), 

devidamente corroborada por prova testemunhal produzida em juízo, se 

necessário. No caso, a parte-autora juntou como início de prova material 

fotocópia dos seguintes documentos (apenas aqueles em que há data e 

que sejam reputados como relevantes): i. Notas Fiscais/recibos de 

compra/venda de atividade/serviço relacionado à atividade rural em seu 

nome ou cônjuge/companheiro ou filho (1994, 1996, 1997, 1998, 2000, 

2003, 2002, 2018, 2019); Com efeito, os documentos citados constituem 

em início razoável de “prova material” da condição de rurícola do 

requerente, pois são documentos contemporâneos aos fatos, estando 

eles devidamente preenchidos. Igualmente, vale destacar que a prova 

material exigida não precisa ser exaustiva, correspondente a todo o 

período de carência, bastando que seja razoável, que estabeleça 

delineamento fático de confirmação do alegado pelo requerente, não 

podendo deixar de ser sublinhado entendimento jurisprudencial 

relacionado à dificuldade da construção probatória em casos como o 

debatido (Precedentes do STJ: REsp 616828/CE, rel. Min. Jorge 

Scartezzini, DJU de 02.08.2004, p. 550, e EREsp 448813/CE, rel. Min. José 

Arnaldo da Fonseca, DJU de 02.03.2005, p. 185). Não por outro motivo 

que a Desembargadora Federal Neuza Alves, relatora nos autos de n. 

2007.33050001263, ao fundamentar seu voto argüiu: “é firme a linha de 

precedentes nesta Corte e no STJ no sentido de que o início razoável de 

prova material pode projetar efeitos para período de tempo anterior ou 

posterior ao nele retratado, desde que corroborado por segura prova 

testemunhal” (AC 2002.37.01.001564-0/MG, TRF-1ª Região, Relator Juiz 

Federal Iran Velasco Nascimento (Convocado), Segunda Turma, julg. em 

02/10/2006). Dos documentos juntados, extrai-se a “indicação probatória” 

de vínculo com a atividade rural de 09 anos. Em depoimento pessoal, a 

parte-autora narrou que morou em Paraíso do Norte por 15 anos, estando 

na região há 02 anos. Tanto lá como cá sempre exerceu atividade rural. 

Planta mandioca, cria galinha. Não tem maquinário ou empregado. Nunca 

trabalhou de carteira assinada. À prova testemunhal. LUIZ CARLOS 

narrou que conhece a parte-autora há 16 anos, de Paraíso do Norte e 

depois desta região. Ele mora em Sítio. Planta mandioca, cria galinha. Mora 

com esposa e filhos. Não tem maquinário ou empregados. Nunca o viu 

trabalhando na cidade. GERALDO narrou que conhece a parte-autora há 

15 anos, narrando cenário semelhante à outra testemunha. Do cotejo da 

prova testemunhal com a documental, o que se tem é a intensa fragilidade 

probatória, não havendo a comprovação do requisito carência. Importante 

destacar que acaba ganhando bastante relevância o fato de a 

parte-autora e as testemunhas terem dito que está morando há dois anos 

nesta região. Analisando-se a Inicial, vê-se que isso significa que está 

morando no Setor Prainha há 02 anos. Entretanto, nota-se que boa parte 

dos documentos apresentados se refere à vinculação com o mesmo Setor 

Prainha nos anos de 1997, 1998, 2000, 2002 e 2003. Não se vê a 

possibilidade de ter se mudado para o atual local há dois anos (como dito 

pela parte-autora e por testemunhas) e apresentar prova documental 

relacionada ao mesmo local com indicação de mais de 20 anos atrás. 

Assim, conclui-se pela intensa contradição, a fragilizar, infirmando, o 

conteúdo probatório produzido via documental e testemunhal. Do que se 

angariou, portanto, conclui-se que o período de carência NÃO foi 

comprovado. II.2.3 Da qualidade de segurado especial A interpretação do 

art. 11, VII e §1º, da Lei 8.213/91 deve ser feita com conclusão que 

privilegie uma pequena parcela de pessoas, colocando-as numa situação 

excepcional, já que isenta esse grupo de apresentarem perante a 

Previdência contribuições, bastando para tanto a comprovação do 

equivalente em exercício da atividade rural ao período de carência (art. 39, 

I c/c art. 142 da Lei n. 8.213/91). Com efeito, a economia familiar se 

entende como o trabalho em harmonia com a presença de membros 

familiares para subsistência, com mútua dependência e colaboração, não 

podendo haver auxílio permanente de empregados na exploração da 

atividade ou mesmo o emprego maquinários agrícolas no cultivo da terra. A 

escassez probatória afasta a conclusão de que a requerente possa ser 

considerada segurada especial, pelo menos pelo tempo necessário. II.2.4 

Conclusão Portanto, a atividade probatória, aliada à argumentação calcada 

no ordenamento jurídico, caminham no sentido de que NÃO foi 

comprovado o conjunto de requisitos para a concessão do benefício 

pleiteado. III DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE o 

pedido formulado na Inicial. Com isso, EXTINGUE-SE O PROCESSO, com 

resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. IV DISPOSIÇÕES 

FINAIS Em atenção ao art. 85, §3º, I e §4º, III, do CPC, FIXAM-SE os 

honorários em 10% sobre o valor da causa. CONDENA-SE a parte-autora 

ao pagamento das custas e despesas (art. 84 do CPC) e aos honorários 
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advocatícios. Não obstante, concedida a “gratuidade da justiça”, as 

obrigações decorrentes da sucumbência ficarão sob condição 

suspensiva de exigibilidade, na forma do art. 98, §3º, do CPC. Quanto à 

REMESSA NECESSÁRIA, considerando não ter havido sucumbência da 

Fazenda Pública (“sentença contra”, cf. art. 496, I, do CPC), não é o caso 

de ser remetido o processo ao TRF da 1ª Região. Publicar. Intimar. 

Transitada em julgado, após certificado, arquivar com as baixas e 

anotações de estilo. Cumprir. Tópico síntese do julgado à não havendo 

condenação da Fazenda, deixa-se de elaborá-lo. Nova Monte Verde/MT, 

05 de março de 2020. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 77847 Nr: 1362-48.2018.811.0091

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Casagranda Derivados de Petróleo LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportadora Teixeira Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edina Paula Bispo - 

OAB:24843/O, Joel Quintella - OAB:OAB/MT 9563, Sandra Corrêa 

Melo - OAB:OAB/MT 19.680

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

INDEFERE-SE o requerimento da parte-exequente, uma vez que não foram 

esgotados todos os meios para localização do executado, ressaltando-se 

que a citação por Edital é medida extrema e só deve ser utilizada quando a 

parte-exequente não lograr êxito para localização da parte-executada.

Por isso, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR a parte-exequente, através de remessa/carga (art. 183, §1º, 

do CPC), para que, no prazo de 15 (quinze) dias, indique o endereço 

atualizado da parte-executada ou requeira o que entender de direito, no 

mesmo prazo;

2. Indicado endereço, nos termos do artigo 8º da Lei nº. 6.830/80 (Lei de 

Execução Fiscal), CITAR a parte-executada por meio de MANDADO 

(inclusive por Precatória, se for o caso), expedindo o mandado de citação, 

penhora, avaliação e registro de bens existentes em nome da 

parte-executada, para pagar a dívida ou garantir a execução com o 

oferecimento de bens à penhora (artigo 8º, inciso III da LEF);

a. Salienta-se que a parte-executada poderá, querendo, oferecer 

embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora;

b. Para as hipóteses de pronto pagamento, fixam-se os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, 

conforme artigo 85, §3º, inciso I, do CPC;

c. INFRUTÍFERA a citação por Precatória, CITAR POR EDITAL a executada, 

nos mesmos termos acima descritos, observando o disposto no inciso IV 

do artigo 8º da LEF;

d. Efetuada a citação, seja por qualquer meio supramencionado e 

decorrido o prazo sem o pagamento do débito exequendo, à EXEQUENTE 

para manifestação;

3. Por outro lado, havendo requerimento de pesquisa de endereço, 

conclusos.

Cumprir. Intimar.

 Nova Monte Verde/MT, 28 de fevereiro de 2020.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36829 Nr: 1282-36.2008.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maurício Silva Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ailton Andre Albring dos 

Santos - OAB:21824/O

 Impulsiono os autos para intimação do(s) réu(s) para apresentação de 

alegações finais no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62011 Nr: 166-19.2013.811.0091

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSS, GS, AS, RZS, GS, ES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chrislayne Ap. P. de 

Figueiredo - OAB:MT 13.421, Cintia Laureano Leme - OAB:MT 6907, 

Edson Mitsuo Tiujo - OAB:35933/PR, ELIZIO LEMES DE FIGUEIREDO - 

OAB:8256, José Sebastião deOliveira - OAB:5.869 OAB/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hugo Leon Silveira - 

OAB:16671-A/OAB/MT

 Impulsiono os autos para intimação das partes para, sucessivamente, 

apresentarem suas alegações finais no prazo e na forma do artigo 364, 

parágrafo 2º, do Código de Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 77709 Nr: 1275-92.2018.811.0091

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comarca de Uberaba - 3ª Vara Civel, Frederico Miranda, 

Antonio Seicentos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hilda Maria Martins Fernandes Evangelista, 

Outros, Ernani Evangelista Junior, Lazara Evânia de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Frederico Miranda - 

OAB:OAB/MG 88.563, Israel Cleber Machado da Silva - OAB:24836/O, 

Paulo Rogério de Oliveira - OAB:OAB/MT-11.324

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ernani Evangelista Neto - 

OAB:MG 177.942, Hednaide Alves Cardoso - OAB:MG 123.548, José 

Herculano de Oliveira Filho - OAB:MG 109.074, José Manfredo 

Domingos - OAB:MG 43929, Thamires Marquez Guissone - 

OAB:MG 164.594

 Vistos...

Não obstante a decisão de fls. 152/154, indicando que a Carta de 

Arrematação se daria neste Juízo, a expedição da Carta de Arrematação 

cabe ao Deprecante, considerando a finalidade de tal expediente e a 

vinculação do Deprecado ser com o ato de alienação, não com as 

consequências inerentes e decorrentes dele.

 Assim, DEVOLVER a CARTA, tendo em vista que o Auto já foi assinado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37359 Nr: 478-34.2009.811.0091

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arilto Afonso Marcondes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Ribeiro da Silva Filho, Ademir Ribeiro da 

Silva, José Ademir da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eron da Silva Lemes - OAB:MT 

8358-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudinéia de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 10.845, Eron da Silva Lemes - OAB:MT 8358-B

 IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAÇÃO DO AUTOR, para dar 

prosseguimento ao feito em 10 sob pena de extinção, na forma do Art. 

485-III do CPC, pois o feito encontra-se abandonado há mais de 30 (trinta) 

dias, devendo para tanto dar andamento no feito, realizando o pagamento 

da diligência do Sr. Oficial de Justiça. Solicito ainda que informe 

corretamente o seu endereço para que possam ser enviadas 

correspondências pelo correio.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40503 Nr: 241-29.2011.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilmar de Moraes Cardoso, Ademilson 

Aparecido da Silva, Dalmei Lucio de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudinéia de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 10.845, FERNANDO NISHIKAWA - OAB:13.169/O, Thiago 

Alves de Souza Melo - OAB:13964/O

 Nos termos do Provimento nº. 12/2017-CGJ e Portaria 60/2017-DF, 

impulsiono os presentes autos para INTIMAÇÃO da parte devedora (réus), 

para que efetue(m), no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no importe de R$ 1.688,33 (hum mil, seiscentos e oitenta oito 

três reais e trinta e três centavos), a que foi(ram) condenado(s), nos 

termos da r. sentença de fls. 212/225 e cálculo de fl. 368. O valor deverá 

ser preenchido separadamente na emissão da guia de recolhimento, da 

seguinte forma: R$ 1.355,96 de Custas Judiciais e R$ 332,37 de Taxa 

Judiciária, gerando-se guia única para pagamento no valor total da 

condenação. A Guia deverá ser emitida diretamente no site do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), na Aba “Serviços” – “Guias” – 

“Primeira Instância – Fórum Comarcas” – Item “Custas e Taxas Finais ou 

R e m a n e s c e n t e s ” 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/primeira-instancia/custasTaxasFinais

Remanescentes) e encaminhada, após o seu devido recolhimento, para 

juntada nos autos junto à Central de Arrecadação e Arquivamento da 

Comarca de Nova Monte Verde. Os valores acima descritos estão sujeitos 

a Protesto ou inscrição em Dívida Ativa, nos termos dos Provimentos 

40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 14/2017-CGJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40999 Nr: 738-43.2011.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wellington Antonio Fagundes, Mariene de Abreu 

Fagundes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wairo Lemes Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duilio Piato Júnior - 

OAB:OAB/MT 3.719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário Aparecido Leite 

Cangussú Prates - OAB:MT 4.652

 Impulsiono os autos para intimação das partes para, sucessivamente, 

apresentarem suas alegações finais no prazo e na forma do artigo 364, 

parágrafo 2º, do Código de Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 61792 Nr: 1277-72.2012.811.0091

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Petrobrás Distribuidora S/A RJ, Comarca de Londrina/PR 

- 1ª Vara Cível

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Petromil Derivados de Petróleo LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jeferson do Carmo de 

Assis - OAB:4680PR

 Vistos...

Não obstante a decisão de fls. 65 a 67, considerando o atual cenário 

desta Precatória (especialmente a decisão de fl. 72, numerada com “04”), 

a expedição da Carta de Arrematação cabe ao Deprecante.

 Assim, DEVOLVER a CARTA, tendo em vista que o Auto já foi assinado 

(fls. 50/51).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62176 Nr: 331-66.2013.811.0091

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Leonardo Perim Claudino

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hugo Leon Silveira - 

OAB:16671-A/OAB/MT, WAGNER OLIVEIRA NAVARRO - OAB:16937-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsino os autos para intimação do arrematante do bem Ferro Velho de 

Orivaldo, na pessoa do seu advogado, Dr. Márcio Sales de Freiras, 

OAB/MT 7.888 para que retire o caminhão apreendido na PJC/MT de Nova 

Monte Verde.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 67192 Nr: 518-06.2015.811.0091

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Biogénesis Bagó Saúde Animal Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agrozebu Comercio e Representação de 

Produtos Agropecuários Ltda-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENE TOEDTER - OAB:42420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 Não obstante o lançamento da decisão anterior, houve lançamento 

equivocado, razão pela qual deve ser desconsiderada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68316 Nr: 1279-37.2015.811.0091

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ETFdS, GFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SMdS, DJdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudirene Menin - OAB:MT 

18.421

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 Nos termos do Provimento nº. 12/2017-CGJ e Portaria 60/2017-DF, 

impulsiono os presentes autos para INTIMAÇÃO da parte devedora 

(Requerido), para que efetue(m), no prazo de 5 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 562,52 (quinhentos 

e sessenta e dois reais e cinquenta e dois centavos), a que foi(ram) 

condenado(s), nos termos da r. sentença de fls. 45/47 e cálculo de fl. 58. 

O valor deverá ser preenchido separadamente na emissão da guia de 

recolhimento, da seguinte forma: R$ 413,40 de Custas Judiciais e R$ 

149,12 de Taxa Judiciária, gerando-se guia única para pagamento no valor 

total da condenação. A Guia deverá ser emitida diretamente no site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), na Aba “Serviços” 

– “Guias” – “Primeira Instância – Fórum Comarcas” – Item “Custas e Taxas 

F i n a i s  o u  R e m a n e s c e n t e s ” 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/primeira-instancia/custasTaxasFinais

Remanescentes) e encaminhada, após o seu devido recolhimento, para 

juntada nos autos junto à Central de Arrecadação e Arquivamento da 

Comarca de Nova Monte Verde. Os valores acima descritos estão sujeitos 

a Protesto ou inscrição em Dívida Ativa, nos termos dos Provimentos 

40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 14/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69496 Nr: 240-68.2016.811.0091

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Vale do Juruena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudemir da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor: "Decorrido o prazo da citação por edital e 

apresentação de resposta, certifique-se; em seguida intime-se o autor 

para requerer o que de direito no prazo de 05 (cinco) dias."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 71005 Nr: 1192-47.2016.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SdSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Shirlene Benites Bognar - 
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OAB:MT 16.211

 Ante o exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido formulado na 

Denúncia pelo Ministério Público, julgando-se PROCEDENTE o feito nas 

Alegações Finais, ABSOLVENDO SIDINEI DE SOUZA, conforme art. 386, 

VII, do Código de Processo Penal. IV DISPOSIÇÕES FINAIS – À 

SECRETARIASem custas e despesas processuais.Oportunamente, após 

certificar o trânsito em julgado desta sentença, adotar as seguintes 

providências:1.INTIMAR a Defesa;2.Arquivar com as baixas, anotações e 

comunicações necessárias. Ciência ao Ministério Público.Publicar. 

Intimar.Nova Monte Verde/MT, 13 de março de 2020.Dante Rodrigo Aranha 

da SilvaJuiz de Direito

Notificação

Notificação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000767-95.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO EUGENIO MARCILIO (REU)

CARLOS ERHARTER (REU)

 

Vistos... I RELATÓRIO Trata-se de petição intitulada “Ação civil pública 

ambiental com pedido liminar” ajuizada pelo Ministério Público do Estado de 

Mato Grosso contra Carlos Erharter e Paulo Eugênio Marcílio. No bojo da 

Inicial consta o Auto de Infração nº 37166, lavrado pelo FEMA/MT, dando 

conta que a parte-requerida destruiu 269-58 hectares de vegetação nativa 

do bioma Floresta Amazônica, floresta de especial preservação, 

localizada no local denominado de Fazenda Imperial, em coordenadas 

geográficas: Lat S 10° 10’05,09” Long W 57° 30’58,6”, no Município de 

Nova Monte Verde/MT, sem autorização da autoridade competente. 

Explica-se que durante a fiscalização foi elaborado Auto de Infração e 

Auto de Inspeção com o seguinte teor: Desmatamento de 269,59 ha, sem 

aprovação prévia do Órgão Ambiental competente, conforme o Auto de 

inspeção n° 49313. Foi constatado desmatamento no ponto 25017 da carta 

298 no dia 31/05/04, totalizando uma área de 269,59 ha nas cordenadas 

Lat S 10° 10’05,09” Long W 57° 30’58,6”. Por isso, ajuizou-se a presente 

demanda, indicando CARLOS ERHARTER E PAULO EUGÊNIO MARCÍLIO 

como responsáveis pela prática do ilícito ambiental, requerendo, 

liminarmente, em forma de tutela provisória de urgência antecipada: I. A 

imposição, aos demandados, da obrigação de não fazer consistente em 

que abstenha-se, imediatamente, de continuar a praticar atos voltados à 

degradação ambiental no imóvel rural em baila e, em específico, da 

exploração de área de preservação permanente, reserva legal e demais 

áreas do referido bem imóvel – mediante desmatamento, queimada ou 

implantação de qualquer atividade potencialmente poluidora sem 

autorização do órgão ambiental competente -, sob pena de suspensão da 

atividade econômica, conforme autorizado pelo art. 14, inc. IV, da Lei 

Federal nº 6.938/1981, e de aplicação de multa diária de R$ 10.000,00 

(dez mil reais), a ser revertida ao fundo de que cuida a Lei Federal nº 

7.347/1985, sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis; II. A 

imposição, aos demandados, da obrigação de fazer consistente em 

promova à recomposição do meio ambiente degradado, o que deverá 

suceder por meio do reflorestamento de plantas nativas e arbóreos típicos 

da região, com a apresentação e cumprimento integral, junto ao órgão 

ambiental, de Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD e 

obediência legal a todas as exigências da SEMA; III. A imposição, aos 

demandados, da obrigação de fazer consistente em obtenha à 

autorização de funcionamento do imóvel rural, conforme disposto na 

legislação vigente; IV. A imposição, aos demandados, da obrigação de 

fazer consistente obtenha o devido licenciamento ambiental para o 

exercício de qualquer atividade potencialmente poluidora, inclusive de 

minério e pecuária, junto ao órgão ambiental competente, cujas exigências 

deverão ser estritamente atendidas; V. A imposição, aos demandados, da 

obrigação de fazer consistente prazo sugerido para cumprimento das 

obrigações: 90 (noventa) dias, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 

(dez mil reais), a ser revertida ao fundo de que cuida a Lei Federal nº 

7.347/1985, sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis; VI. Que 

seja remetido, igualmente de forma liminar, ofício endereçado ao Banco 

Central, suspendendo a participação do requerido em linha de 

financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em 

incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público, tudo 

conforme Resolução nº 3545/08 do CMN; VII. Que seja oficiado, igualmente 

de forma liminar, o Cartório de Registro de Imóveis de Nova 

Bandeirantes/MT, para seja averbada na matrícula do imóvel a existência 

da presente ação civil pública ajuizada, para que terceiros interessados 

na aquisição do imóvel tenham prévio conhecimento. Com a Inicial, 

documentos. Estas eram as informações existentes, estando o processo 

concluso para análise quanto à possibilidade da concessão da tutela 

provisória de urgência antecipada. II FUNDAMENTAÇÃO De início, 

verificando-se aparentemente atendido os conteúdos dos arts. 319 e 320, 

ambos do CPC, não sendo o caso de indeferimento (art. 330 do CPC), 

RECEBE-SE a Inicial. Pois bem. O meio ambiente é condição imanente para 

a criação, o desenvolvimento e a manutenção da vida em (praticado) 

todas as suas nuances. A Declaração de Estocolmo, de 1972, logo em 

seu artigo 1º prevê: O homem tem direito fundamental à liberdade, à 

igualdade e ao desfrute de condições de vidas adequadas, em um meio 

ambiente de qualidade tal que lhe permita levar uma vida digna, gozar de 

bem-estar e é portador solene da obrigação de proteger e melhorar o meio 

ambiente, para as gerações presentes e futuras. O constituinte pátrio 

concebeu capítulo exclusivo na Carta Magna, “Título VIII – Da Ordem 

Social”, no particular “Capítulo VI – Do Meio Ambiente”, com 

regulamentação detalhada a partir do art. 225, sendo esta igualmente a 

diretriz da Constituição Estadual do Estado de Mato Grosso, delineada no 

“Título V – Do Desenvolvimento Econômico e Social”, “Capítulo III – Dos 

Recursos Naturais”, “Seção I – Do Meio Ambiente”, com regulamentação 

detalhada a partir do art. 263. Art. 225 da CRFB/88. Todos têm direito ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e 

essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à 

coletividade O DEVER DE DEFENDÊ-LO E PRESERVÁ-LO PARA AS 

PRESENTES E FUTURAS GERAÇÕES. Art. 263 da CEMT/89. Todos têm 

direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum 

do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Estado, aos 

Municípios e à coletividade O DEVER DE DEFENDÊ-LO E PRESERVÁ-LO 

PARA AS PRESENTES E FUTURAS GERAÇÕES. Fundamental, portanto, a 

ideia de desenvolvimento sustentável, ancorado na solidariedade 

intergeracional. Por isso que, para a preservação das futuras gerações, a 

pretensão de reparação de danos ambientais é imprescritível, a revelar a 

importância do bem jurídico tutelado. E no tocante à repartição de 

competências federativas, o art. 23, VI, da CRFB/88 prevê que “é 

competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de 

suas formas”, cabendo aos poderes constituídos e também à coletividade 

o dever de defendê-lo e preservá-lo. Por fim, cabe pontuar a incidência 

específica dos princípios da prevenção, da precaução, do poluidor 

pagador, do usuário pagador, do controle do poluidor pelo poder público, 

todos previstos na CRFB/88 e nas Leis 6.938/81, 9.605/98, 9.985/00, 

11.284/06 e 12.651/12, além de outros diplomas normativos nacionais e 

internacionais não menos importantes. II.1 DA TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA ANTECIPADA Quanto à TUTELA PROVISÓRIA (concessão de 

tutela de urgência), algum comentário deve ser feito. Isso porque o artigo 

300 do CPC estabelece que a tutela provisória de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Do referido 

dispositivo e de seus consectários, o que se extrai é que, havendo 

probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo de dano, há suficiente 

esboço fático-jurídico para a concessão da tutela de urgência. Salienta-se 

que, para a concessão da tutela pleiteada, devem estar presentes os 

requisitos exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: 

probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo (periculum in mora). Entende-se como fumus 

boni iuris um sinal ou indício de que o direito pleiteado de fato existe. Por 

outro lado, o periculum in mora é conceituado a partir das consequências 

que a demora da decisão judicial pode gerar, frustrando por completo a 

apreciação ou cumprimento satisfativo do quanto pedido. Assim, 

juntamente com o fumus boni iuris, o periculum in mora é requisito 

indispensável para a concessão de tutela de urgência em caráter 

antecipado. Então, “patente é a possibilidade de obtenção de todos e 

quaisquer provimentos” (VIGLIAR, José Marcelo Menezes. Ação Civil 

Pública. 4. ed. São Paulo: Atlas, 1999, p. 69), já que a lei regulamentadora, 

da via processual escolhida pela Constituição da República Federativa do 

Brasil (art. 129, III), para instrumentalizar a atuação judicial do Ministério 

Público, admite a concessão de medidas acautelatórias, em sede de 

cognição sumária, com ou sem justificação prévia. A medida “liminar” é 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069616/3/2020 Página 711 de 799



provimento cautelar admitido pela Lei 7.347/85, que pode ser deferida 

quando presentes dois requisitos obrigatórios, a saber: “fumus boni juris” 

e “periculum in mora”. A plausibilidade jurídica do pedido se consubstancia 

na imprescindível proteção conferida ao meio ambiente por parte dos 

poderes constituídos e da coletividade, como demonstrado, bem jurídico 

que alberga, resguarda e acolhe toda espécie de vida. A verossimilhança 

das alegações consubstancia-se no nº 37166, lavrado pelo FEMA/MT, em 

desfavor de Carlos Erharter e Paulo Eugênio Marcílio, juntados aos autos, 

nos quais se concluem que 269-58 hectares de vegetação nativa do 

bioma Floresta Amazônica, floresta de especial preservação, localizada 

no local denominado de Fazenda Imperial, em coordenadas geográficas: 

Lat S 10° 10’05,09” Long W 57° 30’58,6”, no Município de Nova Monte 

Verde/MT, foram desmatados sem qualquer autorização do órgão 

ambiental competente. O “periculum in mora” evidencia-se na lenta e 

gradual recuperação da área de vegetação nativa destruída, que deve ser 

potencializada por meio de intervenção humana, sob pena de a 

devastação se consolidar por meio da ocupação do solo. Quanto ao 

pedido “a.1” para que se abstenha, imediatamente, de continuar a praticar 

atos voltados à degradação ambiental no imóvel rural e, em específico, da 

exploração de área de preservação permanente, reserva legal e demais 

áreas do referido bem imóvel – mediante desmatamento, queimada ou 

implantação de qualquer atividade potencialmente poluidora sem 

autorização do órgão ambiental competente, com base nos fatos narrados 

e documentos juntados aos autos demonstram a probabilidade do direito 

deduzido. O perigo de dano é evidente, uma vez que, não havendo o 

almejado abstenção, o desmatamento não cessará. Nesse viés, a tutela 

inibitória ambiental pleiteada tem como função a proteção ao meio 

ambiente, bem difuso por excelência, por meio de mecanismos que 

busquem o resultado prático equivalente ou a tutela específica, conforme 

preceituam os arts. 497 e 498 do CPC, art. 11 da LACP e art. 84 do CDC, 

com o fim de se obter a efetividade da medida protetiva. Desse modo, 

DEFERE-SE o pedido, visto que estão presentes os requisitos para 

concessão do pedido liminar - probabilidade de existência do direito e 

perigo de dano - pretendida, visando, principalmente, à inibição de novos 

atos tendentes a incrementarem o delineado cenário. Quanto ao pedido 

“a.2.I” para que promova a recomposição do meio ambiente degradado, 

não obstante a dificuldade de reparação dos danos ocasionados pela 

devastação, não se afigura correta a determinação para o início da etapa 

executiva do projeto de reflorestamento, isso por conta da imprescindível 

observância do contraditório, não sendo impossível que haja 

argumentação vinda da parte-requerida no sentido de não ser correta a 

recuperação (por inexistência, por falta de responsabilidade pessoal, 

etc.). Portanto, INDEFERE-SE o pedido de alínea “a.2.I”. No que concerne 

aos pedidos constantes nos itens “a.2.II” e “a.2.III”, para que obtenha-se a 

autorização de funcionamento do imóvel rural e o devido licenciamento 

ambiental para o exercício de qualquer atividade potencialmente poluidora, 

nota-se certos fatos. Considerando os documentos juntados, percebe-se 

que já foi solicitado pelo requerido Paulo Eugênio Marcilio, a inscrição do 

imóvel no SIMCAR (Sistema Mato-grossense de Cadastro Ambiental Rural) 

e CAR (Cadastro Ambiental Rural), sendo que, conforme contido nos 

autos, no ato do requerimento aderiu-se ao Programa de Regularização 

Ambiental, na forma da Lei, com o objetivo de regularizar os passivos 

existentes nas áreas de reserva legal, preservação permanente e uso 

restrito. Assim, já estando realizado o requerimento, encontrando-se 

apenas pendente de análise e autorização, não percebe-se motivos para 

os pleitos. Quanto ao pedido constante no item “a.3” da inicial, não 

obstante ao fato de estar previsto na legislação ambiental, INDEFERE-SE, 

pois não foram trazidas aos autos provas da existência de financiamentos 

e incentivos governamentais, tampouco foi demonstrado a relação de tais 

financiamentos/incentivos com os fatos narrados na inicial. Por fim, quanto 

ao pedido “a.4” para que seja oficiado o Cartório de Registro de Imóveis de 

Nova Bandeirantes/MT, para seja averbada na matrícula do imóvel a 

existência da presente ação civil pública ajuizada para que se dê 

conhecimento a terceiros, DEFERE-SE o pedido, visto que a medida 

deferida é plenamente reversível e incapaz de gerar qualquer prejuízo aos 

requeridos, tendo em vista ser medida que pode ser revogada a qualquer 

tempo, caso sejam infirmadas as alegações lançadas na exordial. 

Portanto, deve-se conceder parcialmente a tutela provisória de urgência 

antecipada, levando-se em conta que o tempo pode não assegurar o 

resultado útil de um eventual provimento final, mas também evitando que a 

tutela antecipada esgote o conteúdo meritório em relação à 

parte-requerida. III CONCLUSÃO Ante o exposto, visando a assegurar o 

resultado útil da tutela jurisdicional e a especial proteção da Floresta 

Amazônica, presentes os requisitos dos arts. 300 e 301, ambos do CPC, 

com fundamento no art. 225, § 3º, da CRFB/88, art. 4º, VII, e art. 14, § 1º, 

da Lei 6.938/81, art. 1º, I, e art. 12 da Lei 7.347/85, art. 1º, § 1º, da Lei 

4.717/65 e art. 5º e art. 7º da Lei 8.429/92, DEFEREM-SE PARCIALMENTE 

as tutelas de urgência pretendidas para: 1. IMPOR a obrigação de não 

fazer (abstenção de explorar economicamente a área e praticar atividades 

lesivas ao meio ambiente – tutela inibitória), com ordem para que a 

parte-requerida: a. SUSPENDA todas as atividades lesivas ao meio 

ambiente, tais como a pecuária, agricultura, piscicultura, edificações, etc, 

que estejam sendo realizadas sem autorização ou licença expedida pelo 

órgão ambiental ou em desacordo com as suas normas regulamentares, 

no prazo de 90 (noventa dias), sob pena de multa diária no valor de 

R$10.000,00 (dez mil reais); 2. DETERMINAR a expedição de ofício ao 

Cartório de Registros de Imóveis da Comarca de Nova Bandeirantes/MT 

para: a. DETERMINAR a averbação da presente ação civil pública na(s) 

referida(s) matrícula(s), para que se dê conhecimento a terceiros. 

INDEFERE-SE os demais pleitos, pelos motivos já expostos. IV 

DELIBERAÇÕES FINAIS Por fim, observando o disposto no artigo 334 do 

Código de Processo Civil, DESIGNA-SE audiência de conciliação para o dia 

07-04.2020, às 11h00min, na sala de audiências do Fórum desta Comarca. 

Portanto, à SECRETARIA para: 1. CITAR e INTIMAR os requeridos a fim de 

que cumpra a presente decisão, bem como para que fique formalmente 

ciente do processo, para que compareça à audiência ACOMPANHADOS 

de advogado, assim como de que, após a audiência (comparecendo ou 

não), inicia-se o prazo de 15 dias (CPC, art. 335) para apresentação de 

resposta (inclusive contestação), consignando-se expressamente a 

advertência a que se refere o art. 344 do CPC; 2. NOTIFICAR o Estado de 

Mato Grosso e o Município de Nova Bandeirantes/MT, o primeiro na pessoa 

do Procurador Geral do Estado, e o segundo na pessoa do Procurador 

Municipal ou quem lhe fizer às vezes, para, querendo, integrar o 

processo, consoante a faculdade prevista no § 2º, do art. 5º, da Lei 

7.347/85; 3. ENCAMINHAR cópia da presente decisão ao IBAMA e à 

SEMA, para os fins do art. 14, II e III, da Lei 6.938/81; 4. CIENTIFICAR o 

Ministério Público para ciência da decisão, bem como para comparecer à 

audiência de conciliação. Intimar. Cumprir.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000159-63.2020.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

IVONETE RODRIGUES OLIVEIRA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONETE RODRIGUES DE OLIVEIRA CECCONELLO OAB - MT0019535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Subprocurador Geral Fiscal do Estado de Mato Grosso (IMPETRADO)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

Vistos... I RELATÓRIO Trata-se de “Mandado de Segurança com pedido de 

liminar” impetrado por IVONETE RODRIGUES OLIVEIRA – ME, representada 

por IVONETE RODRIGUES OLIVEIRA CECCONELO, indicando como 

autoridade coatora o SUBPROCURADOR-GERAL FISCAL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, por ter supostamente praticado ato ilegal contra direito 

líquido e certo. Depreende-se da Inicial que a Impetrante, em 10.12.2019, 

aderiu ao REFIS, por meio de Termo de Confissão de débito inscrito em 

dívida ativa e requerimento de parcelamento, com os seguintes dados: o 

N° termo: 1478770 o CDA 20191637984 o Valor original R$ 3.062,91 o 

Correção monetária R$ 1.190.84 Valor corrigido R$ 4.253,75 o Multa R$ 

6.575,36 o Juros R$ 3.358,26 o FUNJUS R$ 822,72 o Débito atualizado + 

FUNJUS R$ 15.010.10 o Valor CDA com benefício R$ 8.227,20 o Número 

de parcelas 12 o Valor 1º parcela R$ 685,60 o FUNJUS R$ 822,72 o Nº 

parcela FUNJUS 01 Explica-se que os referidos dados constam no Termo 

de Confissão e simulação detalhada. Segue narrando que a Impetrante 

vem honrando com os pagamentos, cujos valores são corrigidos e 

atualizados conforme variação da primeira parcela (R$ 685,60) para a 

segunda parcela (R$ 694,72), dentro dos limites legais. Ocorre que, 

segundo o narrado, a Impetrante, em 27.02.2020, ao imprimir a terceira 

parcela para pagamento no Sistema de Gerenciamento de Dívida – SGDA, 

deparou-se com o valor das parcelas de R$1.537,71 (mil quinhentos e 

trinta e sete reais e setenta e um centavos), sem sequer ser notificada do 
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referido aumento. Relata que, em consulta detalhada, na CDA consta o 

valor de R$24.123,37 e ainda nesta consulta constam em aberto 10 

parcelas de R$1.537,71, valor superior à dívida original, já com todos os 

encargos, bem como superior ao montante do Termo de Confissão de 

débito com benefício (R$8.227,20). Portanto, alega-se que a dívida teve 

aumento de aproximadamente 60,71%, “configurando um verdadeiro 

abuso da autoridade coatora, ferindo os princípios da legalidade, boa-fé, 

confiança recíproca, busca da segurança jurídica, o conceito de ato 

jurídico perfeito (...)”. Segue argumentando que “após a instituição do 

parcelamento, pelo meio legal adequado, novos requisitos não podem ser 

criados pelo executor da norma tributária, sob pena de afronta ao Princípio 

da Legalidade (...)”. Nesse sentido, alega a Impetrante que a norma (Lei 

10.978/2019 e LC 631/2019) não poderia criar novas regras, que viesse a 

afetar diretamente os fatos geradores da CDA 20191637984, isto porque, 

deve-se levar em consideração a Legislação vigente à época da 

ocorrência dos fatos geradores, nos termos do art. 144 do CTN. 

Explica-se que os fatos geradores são todos de 2012, 2013, 2014 e 2015, 

entretanto, pela consulta detalhada em 27.02.2020, consta como 

penalidade atual o artigo 47-E, inciso I, alínea “g”, da Lei n.º 7.098/1998, 

que foi acrescentado pela Lei n.º 10.978/2019, posterior à ocorrência dos 

fatos geradores. Assim, por considerar os valores das parcelas 

exacerbados, requer, em sede de tutela antecipada, a manutenção da 

Impetrante no Programa de Recuperação Fiscal – REFIS, cumprindo o 

pactuado na transação via termo de confissão de dívida n.º 1478770 

(CDA 20191637984) da maneira em que foi realizada, para que a 

Impetrante possa efetuar o pagamento das parcelas no valor pactuado, 

isto é, R$685,60, corrigidas e com juros legais, devendo a autoridade 

coatora se abster de inscrever os débitos da referida CDA em órgão de 

proteção, enquanto houver o cumprimento do parcelamento. Com a Inicial, 

documentos. Estas eram as informações existentes, estando o processo 

concluso para análise quanto ao deferimento ou não da tutela provisória 

de urgência antecipada pretendida “liminar”. II FUNDAMENTAÇÃO 

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319, assim 

como do artigo 320 do Código de processo Civil, bem como do art. 6° da 

Lei 12.016/2009 (LMS). Assim, não sendo o caso de aplicação do disposto 

no art. 10 da LMS e no artigo 330 do CPC, RECEBE-SE a petição inicial. II.1 

DO CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA No que se refere ao 

Mandado de Segurança, cumpre ressaltar que é “ação constitucional” 

prevista expressamente no artigo 5º, inciso LXIX da Constituição da 

República de 1988, e artigo 1º da Lei n. 12.012/09, definindo aquela norma: 

“conceder-se-á Mandado de Segurança para proteger direito líquido e 

certo, não amparado por “habeas corpus” ou “habeas data”, quando o 

responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou 

agente de Pessoa Jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”. O 

Mandado de Segurança é um instrumento constitucional que exige prova 

pré-constituída e documental do direito líquido e certo que está sendo 

violado. O principal objetivo do mandado de segurança é proteger direito 

líquido e certo, sendo este todo aquele que se apresenta manifesto na sua 

existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no 

momento da impetração. Em outras palavras, direito líquido e certo é direito 

comprovado de plano. Se depende de comprovação posterior, não é 

direito líquido e certo, para fins de segurança. O direito líquido e certo a 

merecer proteção mandamental, segundo Alfredo Buzaid, tem a seguinte 

definição: O direito líquido e certo a merecer proteção mandamental, 

segundo Alfredo Buzaid, tem a seguinte definição: que não pode ser séria 

e validamente impugnada pela autoridade pública que pratica um ato ilegal 

ou de abuso de direito. Ora, a norma constitucional ou legal há de ser 

certa em atribuir a pessoa o direito subjetivo, tornando-o insuscetível de 

dúvida. Se surgir a seu respeito qualquer controvérsia, quer de 

interpretação, quer de aplicação, já não pode constituir fundamento para a 

impetração de Mandado de Segurança. (BUZAID, Alfredo. Do Mandado de 

Segurança. vol.I. Saraiva: 1989. p. 235). Assim, o mandado de segurança 

servirá para correção de ato ou omissão de autoridade, desde que ilegal e 

ofensivo a direito individual ou coletivo, líquido e certo, do impetrante. II.2 

DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA ANTECIPADA A parte-impetrante requer a concessão da tutela 

provisória de urgência de natureza antecipada de forma liminar, nos 

termos do artigo 7º, II, da LMS e do art. 300 do Código de Processo Civil. 

Para concessão da tutela provisória de urgência, necessário que estejam 

presentes os requisitos exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil, 

quais sejam: probabilidade do direito (“fumus boni iuris”) e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo (“periculum in mora”) ou, na 

redação do art. 7º, III, da LMS, houver “fundamento relevante e do ato 

impugnado puder resultar a ineficácia da medida”. Entende-se como fumus 

boni iuris um sinal ou indício de que o direito pleiteado de fato existe. Por 

outro lado, o periculum in mora resume-se no receio que a demora da 

decisão judicial cause um dano grave ou de difícil reparação ao bem 

tutelado, frustrando por completo a apreciação ou execução do pedido 

contido na Inicial. Assim, juntamente com o fumus boni iuris, o periculum in 

mora é requisito indispensável para a proposição de medidas com caráter 

urgente (medidas cautelares, antecipação de tutela). II.3 DO CASO 

CONCRETO A Impetrante, trabalhando sobre o “fundamento relevante” 

(art. 7º, III, da LMS), vincou o pleiteado no seguinte: i. O termo de 

confissão de dívida assinado resultou no parcelamento do débito, logo, 

trata-se de uma transação entre fisco e contribuinte; ii. A Transação foi 

pactuada e deve levar em consideração diversos valores e princípios 

constitucionais, tais como: a boa fé específica entre as partes envolvidas, 

a confiança recíproca, a busca por segurança jurídica, o conceito de ato 

jurídico perfeito, a legalidade, dentre outros; iii. Criação de novos requisitos 

e regras pelo executor da norma tributária que criou as espécies de 

parcelamento não podem ocorrer à discricionariedade do Poder Público, de 

acordo com sua conveniência e oportunidade, sob pena de afronta ao 

Princípio da Legalidade; iv. Erro de interpretação dos juros pela impetrada, 

implicando no locupletamento ilícito da mesma, a qual se utiliza da própria 

torpeza para prejudicar o contribuinte, ora Impetrante. Acerca do “perigo 

da demora”, alega estar evidenciado no prejuízo que a Impetrante pode 

sofrer com o pagamento superior ao pactuado na transação. Pois bem. O 

Programa de Recuperação de Créditos do Estado de Mato Grosso - 

Programa REFIS-MT foi instituído pela Lei n° 10.433/2016 e regulamentado 

pelo Decreto Lei n.º 704/2016. Acerca do pagamento dos créditos 

tributários com base no REFIS/MT, o art. 5º 10.433/2016 dispõe o seguinte: 

Art. 5º Na hipótese de parcelamento, o pagamento dos créditos tributários 

com base no Programa REFIS-MT, instituído por esta Lei, deverá ser feito 

em parcelas mensais e sucessivas, as quais serão recompostas em 

conformidade com os encargos previstos na legislação de regência do 

respectivo crédito, respeitadas as reduções previstas nos arts. 8º a 10 e 

observado o valor mínimo de cada parcela fixado no regulamento. Mais 

adiante, no art. 9º da referida Lei, traz as formas de liquidação dos 

créditos tributários, correspondentes a fatos geradores ocorridos até 

31.12.2016. Transcreve-se: Art. 9º Os créditos tributários registrados, ou 

que vierem a ser registrados, no Sistema Eletrônico de Conta Corrente 

Geral do Estado de Mato Grosso - CCG/SEFAZ, mantido no âmbito da 

Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, bem como os créditos 

tributários enviados à Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso, 

inscritos ou não em dívida ativa, correspondentes a fatos geradores 

ocorridos até 31 de dezembro de 2016, poderão ser liquidados mediante 

uma das seguintes formas: (Nova redação dada ao caput pela Lei 

10.977/19) No caso dos autos, pela CDA em nome da Impetrante, tem-se 

que os fatos geradores se deram no ano de 2012, 2013, 2014 e 2015. O 

número de parcelas escolhido pela Impetrante, conforme Termo de 

Confissão, foi de 12 parcelas mensais sucessivas. Nesse sentido, 

incidente o inciso IV do art. 9º, da Lei 10.433/2016: IV - pagamento em até 

12 (doze) parcelas mensais e sucessivas: a) remissão de 60% (sessenta 

por cento) incidente sobre o total dos juros, da multa moratória e da 

penalidade decorrente do descumprimento e/ou inadimplemento de 

obrigação principal; b) remissão de 60% (sessenta por cento) incidente 

sobre o valor total da penalidade decorrente do descumprimento de 

obrigação acessória; Observa-se, pelo Termo de Confissão, que houve a 

incidência de tal porcentagem e valores. Tem-se, ainda, no mesmo 

documento, que os valores das parcelas sofrerão atualizações 

monetárias e juros, conforme “item d)”: Em face do requerimento acima, e 

em conformidade com a legislação vigente, tenho ciência e assim , declaro 

para fins de direito: (...) d) Ter conhecimento de que os valores das 

parcelas sofrerão atualizações monetárias e serão acrescidas de juros de 

mora em conformidade com as regras de incidência de encargos 

aplicáveis dão débito original e que, inclusive, os débitos originalmente 

fixados em UPF/MT, serão atualizados por tal indexador; (...) Não obstante, 

não foram indicadas as porcentagens que incidirão em tais atualizações, 

muito menos norma que norteie tal ato, pelo menos não se encontrou na 

Lei que regulamenta o REFIS. Houve a aplicação do benefício indicado no 

art. 9°, IV, da Lei 10.433/2016 e mais, houve o pagamento da primeira e 

segunda parcela do valor do crédito tributário com benefício, bem como da 

parcela única do FUNJUS, conforme comprovantes juntados. Com isso, 

não se verifica, pelos menos por ora, motivação para a majoração da 
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parcela do crédito tributário para R$1.537,11, o que decorreria do aumento 

da dívida vinculada à CDA, de cerca de R$15.000 para mais de 

R$24.000,00. Posto isso, constata-se, por ora, aparente presença de 

ilegalidade do ato praticado pela autoridade indicada como coatora, uma 

vez que não há previsão expressa na Lei ou no Termo de Confissão 

acerca de majoração de valores nos moldes indicados pela Imperante. 

Assim, havendo razoável comprovação do cenário delineado pela 

Impetrante, conclui-se que foi demonstrada a probabilidade do direito 

(fundamento relevante). Quanto ao requisito do “perigo da demora”, este, 

no presente caso, é evidente, posto que, além possiblidade de o valor 

majorado da parcela poder onerar a Impetrante, há, ainda, o risco de sua 

exclusão do Programa de Recuperação Fiscal – REFIS, por conta do não 

pagamento dos valores ali cobrados. Não obstante, embora a Impetrante 

requeira sua manutenção no Programa com o pagamento do valor da 

primeira parcela (R$685,60), não foi por ela questionada a majoração do 

valor da segunda parcela (R$694,42), de modo que há concordância com 

ele. Nesse sentido, embora haja a conclusão de manutenção da Impetrante 

no Programa de Recuperação Fiscal, O VALOR DE CADA PARCELA 

FALTANTE, condicionado à referida manutenção, será de R$694,42, valor 

da segunda parcela, não questionado por ela. Frise-se que tal valor 

deverá ser depositado em conta judicial, devendo haver comprovação de 

depósito pela Impetrante nos autos. Importante perceber que esta medida 

garante pelo menos menor risco ao Estado, já que, havendo conclusão de 

que o valor devido não é o aqui apontado, uma parte do devido já estará 

“consignado”. III DISPOSITIVO Ante o exposto, sempre frisando o caráter 

provisório, precário e contemporâneo (atualidade) desta decisão, 

DEFERE-SE PARCIALEMNTE A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA 

ANTECIPADA, isto para: i. DETERMINAR a manutenção da Impetrante 

IVONETE RODRIGUES OLIVEIRA – ME, representada por IVONETE 

RODRIGUES OLIVEIRA CECCONELO no Programa de Recuperação Fiscal – 

REFIS, referente à CDA n° 20191637984, condicionada ao pagamento de 

parcelas mensais faltantes, no valor de R$ R$694,42 (a ser depositado, o 

valor, mensalmente); ii. OBS.: Os valores, conforme acima explicado, 

deverão ser depositados em conta judicial, com posterior apresentação de 

comprovante pela Impetrante (prazo de 5 dias do pagamento), até decisão 

em contrário. IV DELIBERAÇÕES FINAIS Por fim, à SECRETARIA para: 1. 

INTIMAR a Impetrante para ciência da decisão, bem como para depositar o 

valor de R$ R$694,42 referente à terceira parcela, em conta judicial, 

juntando comprovante, além de depositar MENSALMENTE o valor indicado, 

até o limite das parcelas delineadas no Acordo; 2. NOTIFICAR a autoridade 

coatora, requisitando as informações a respeito dos autos, isto no prazo 

de 10 dias, nos termos do artigo 7°, I, da Lei n° 12.016/09; 3. DAR ciência 

do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada 

(Procuradoria Geral do Estado), enviando cópia da Inicial sem documentos, 

para que, querendo, ingresse no feito, nos termos do art. 7º, II da Lei 

12.016/09; 4. Após, com a juntada de TODAS as informações, REMETER 

os autos ao Ministério Público Estadual, nos termos do artigo 12 da Lei 

12.016/09; 5. Certificado o decurso de prazo ou após as manifestações, 

IMEDIATAMENTE conclusos. Intimar. Cumprir.

Comarca de Nova Ubiratã

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 69083 Nr: 1303-12.2018.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR JOSÉ STRIEDER, Maria Beatriz Strieder, 

Martinho Strieder, Edna Rodrigues dos Santos Strieder, Rafael Strieder

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PERICLES LANDGRAF ARAUJO 

DE OLIVEIRA - OAB:240943

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:OBA/MT 14.258-A

 Vistos.

 Não há omissão, obscuridade ou contradição.

Pois bem, no caso em tela, sustenta a embargante que a decisão proferida 

no feito é omissa e contraditória, uma vez que não levou em consideração 

suas alegações.

No entanto, vislumbro que a irresignação da parte é com o que foi decido 

no feito, haja vista que a decisão julgou parcialmente sua pretensão, fatos 

que não ensejam o acolhimento do pedido, uma vez que os embargos não 

são via adequada à reforma do provimento jurisdicional.

Ademais, verifico as questões de mérito foram satisfatoriamente solvidas, 

no qual restou esposado o entendimento do juízo sobre a matéria ventilada 

no feito.

Ante o exposto, e por tudo mais consta dos autos, CONHEÇO dos 

embargos de declaração opostos, por tempestivos e, no mérito, 

NEGO-LHES PROVIMENTO.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Comarca de Novo São Joaquim

Vara Única

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE 

POSSE

Processo Número: 1000067-40.2020.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

VITORIO ZINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS OAB - MT0019909A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TARCISIO ANIBAL ARAUJO ABDALLA (REU)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar a parte requerente da 

audiência de conciliação designada, conforme os dados abaixo: DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 29/04/2020 Hora: 

13:00 Novo São Joaquim, 13 de março de 2020. GABRIEL HENRIQUE DE 

OLIVEIRA BRITO Gestor de Secretaria

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 77653 Nr: 701-58.2017.811.0106

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Vinicius Freire Duarte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deybson Ibiapino Costa 

Santos - OAB:MT 19171/O

 Portanto, pela análise do manancial informativo que encontra-se coligido 

aos autos e não havendo qualquer circunstância que autorize a 

absolvição sumária do réu, nos termos do artigo 397, caput, do Código de 

Processo Penal, recebo definitivamente a denúncia.Designo audiência de 

instrução e julgamento para a data de 30 de abril de 2020, às 16h00min 

(horário oficial de Mato Grosso).Havendo réu preso, requisite-o para 

comparecimento à solenidade.Intime-se o defensor do acusado e notifique 

o Ministério Público acerca da data aprazada.Intimem-se as testemunhas 

arroladas.Cumpra-se.Novo São Joaquim, 06 de Março de 2020Alexandre 

Meinberg CeroyJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 56697 Nr: 163-29.2007.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Reynaldo Garcia Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E 

TABELIONATO DE GENERAL CARNEIRO, ROBSON DE OLIVEIRA COSTA, 

VALDIR BONETTE, TABELIONATO MAGALHÃES- 1º Serv. Notarial e 

Registral da Comarca de Aragarças/GO, Cartório de Registro de Imóveis 

da Comarca de Barra do Garças - MT, CARTÓRIO DE REG. CIVIL E 

TABELIONATO DE NOTAS- MORRO AGUDO DE GOIÁS/GO, Adécio 

Vendramel, VALTUIR BATISTA ROQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Caetano Pereira 
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Gomes - OAB:SP 158916

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Alves de Souza 

Filho - OAB:MT 6293/A, Carlos Royttmen Pires da Silva - OAB:MT 

13983/A, Douglas Rodrigues Martins - OAB:MT 19909/O, Eromar 

Barbosa Belém - OAB:MT 7003/O, Ivo Matias - OAB:MT 1857/O, 

Magno Alves Garcia - OAB:MT 8779/A, Marcelo Caldas Pires Souza 

- OAB:PR 28716, Onélia Francisca Guimrães - OAB:MT 12826/O

 Referência: Autos n.º 56697 (163-29.2007.811.0106)

 Considerando que o acordo de fls. 398/403 não abrange todos os réus, 

impossível, neste momento processual, a sua homologação, mormente 

pelas notícias de fraudes em registros públicos.

 Conforme determinado em decisão ultra, vistas ao Ministério Público, para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente suas alegações finais por 

memoriais.

 Após, façam-me conclusos para sentença.

 Cumpra-se.

 Novo São Joaquim, 21 de fevereiro de 2020.

____________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 76887 Nr: 192-30.2017.811.0106

 AÇÃO: Crimes de Responsabilidade dos Funcionários Públicos->Processo 

Especial do Código de Processo Penal->Processo Especial->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonardo Faria Zampa, Carlos Royttmen Pires 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Royttmen Pires da 

Silva - OAB:MT 13983/A, Gilmar Moura de Souza - OAB:MT 5681/O, 

Joaquim Rocha Dourado - OAB:MT 15076/A, Laura Beatriz Alves 

Rodrigues - OAB:MT 12661/O, Mauricio José Camargo Castilho 

Soares - OAB:MT 11464/O, Weliton Wagner Garcia - OAB:MT 

12458/O

 O fato, da maneira como narrado na denúncia, subsume-se ao tipo penal 

imputado aos acusados, de forma que, além de encontrar-se demonstrada 

a aptidão da petição vestibular, restara afastada preliminarmente a 

ausência de adequação típica.Ademais, a existência de justa causa para a 

ação penal já fora analisada quando do recebimento preliminar da 

denúncia, restando verificada a ausência de inépcia da inicial.Por fim, nos 

termos do artigo 107 do Decreto-Lei n.º 2.848, de 07 de Dezembro de 

1.940 (Código Penal Brasileiro), não encontra-se de plano evidenciada a 

existência de qualquer causa de extinção da punibilidade dos 

agentes.Insta consignar que na resposta à acusação, além de meros 

argumentos, não produziram os acusados qualquer prova pré constituída 

(prova eminentemente documental) que pudesse embasar um édito 

absolutório sumário.Portanto, pela análise do manancial informativo que 

encontra-se coligido aos autos e não havendo qualquer circunstância que 

autorize a absolvição sumária dos réus, nos termos do artigo 397 caput do 

Código de Processo Penal, recebo definitivamente a denúncia.Designo 

audiência de instrução e julgamento para a data de 14 de Maio de 2020, às 

13h00min (horário oficial de Mato Grosso).Havendo réu preso, requisite-o 

para comparecimento à solenidade.Intime-se o defensor dos acusados e 

notifique o Ministério Público acerca da data aprazada.Intimem-se as 

testemunhas arroladas.Cumpra-se.Novo São Joaquim, 06 de Março de 

2020____________________________Alexandre Meinberg CeroyJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 78884 Nr: 224-98.2018.811.0106

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCVdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kelly Lorraine Rodrigues de 

Souza - OAB:MT 26246/O

 Referência: Autos n.º 78884 (224-98.2018.811.0106)

 Tendo em vista a impossibilidade de realização da audiência na data 

anteriormente aprazada em razão da ausência, justificada e anteriormente 

informada, do Ministério Público, bem como a fim de unificar a pauta de 

audiências instrutórias, REDESIGNO a dita solenidade para o dia 30 de abril 

de 2020, às 14hrs no horário oficial de Mato Grosso.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

Novo São Joaquim, 06 de Março de 2020

_______________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78021 Nr: 945-84.2017.811.0106

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cesar Arantes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MERCILENE BERNARDO CARVALHO, 

Cpf: 02611424101, Rg: 1868684-2, Filiação: Maria Valdelice Carvalho Lima 

e Osmair Bernardo Martins, data de nascimento: 23/04/1986, brasileiro(a), 

natural de Campinápolis-MT, convivente, do lar, Telefone (66)98124-5124 

e atualmente em local incerto e não sabido CESAR ARANTES DA SILVA, 

brasileiro(a), convivente, gerente de pecuária. atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

S e n t e n ç a :  R e f e r ê n c i a :  A u t o s  n . º  7 8 0 2 1  

(945-84.2017.811.0106)SentençaTrata-se de pedido de providências 

protetivas objetivando a garantia da integridade física e moral de 

MERCILENE BERNARDO CARVALHO em face de CESAR ARANTES DA 

SILVA.À fl. 16/16-v consta certidão em que a ofendida foi informada das 

medidas via contato telefônico, não obstante tenha deixado de 

comparecer a este juízo para receber a via judicial das providências. 

Destarte, a fim de confirmar o real interesse da vítima nas medidas de 

proteção, ficou determinado novo contato telefônico, ou, sendo infrutífera 

a diligência, fosse a ofendida intimada e o ofensor citado por edital, 

fl.39.Restaram-se infrutíferas as tentativas de contato telefônico com a 

ofendida (fl.40). Posteriormente, foram vítima e ofensor, respectivamente, 

intimada e citado pela via editalícia (fl. 43/43-v). É o relato necessário. 

Decido.FundamentaçãoPois bem, cuida-se de pedido de medida protetiva, 

amparada pela Lei n.º 11.340/06, em razão da representação da vítima em 

face de CESAR ARANTES DA SILVA.Diante das certidões acima 

referidas, entendo que não mais subsistem as razões ensejadoras à 

fixação das medidas de proteção, ante a desídia oferecida pela própria 

beneficiária. Por todo o exposto, REVOGO as medidas protetivas 

decretadas em favor de MERCILENE BERNARDO CARVALHO e, por 

conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução de mérito, nos 

moldes do art. 485. VIII, do Código de Processo Civil.Sem custas nos 

termos do art. 28 caput da Lei n.º 11.340/06 cumulada com a Lei n.º 

1.060/50.Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.Notifique-se o Ministério Público e, após, arquivem-se os 

autos.Cumpra-se.Novo São Joaquim, 7 de fevereiro de 

2020.____________________________Alexandre Meinberg CeroyJuiz de 

Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Thalita Araújo dos 

Santos Cruz, digitei.

Novo São Joaquim, 13 de março de 2020

Wilmar Barbosa Cruz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE
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Processo Número: 1000061-67.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RODRIGUES BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA OAB - MG111810 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAZARA OLIVEIRA RODRIGUES BARBOSA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVO 

SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 1000061-67.2019.8.11.0106. 

AUTOR(A): JOAO RODRIGUES BARBOSA REU: LAZARA OLIVEIRA 

RODRIGUES BARBOSA Cuida-se de Ação Imissão de Posse que João 

Rodrigues Barbosa move em desfavor de LAZARA OLIVEIRA RODRIGUES 

BARBOSA. Conforme constara na decisão anterior, atualmente o princípio 

da cooperação encontra-se expresso na legislação adjetiva cível. 

Justamente em razão da referida necessidade cooperativa, foram as 

partes intimadas para manifestarem-se acerca das questões de fato e de 

direito controvertidas, para que fosse possível – de maneira cooperada – 

a fixação dos pontos controversos da demanda, bem como a incidência 

de eventual matéria probante. No entanto, mesmo sendo 

minudenciadamente explicada a razão pela qual seria necessária a 

manifestação das partes, verifico que somente a requerida atendeu ao 

que este juízo determinou, contudo, limitando-se à praxe forense (a qual 

tecnicamente não concordamos) de indicar as provas que pretendem 

produzir, sem sequer manifestar-se acerca dos pontos que entendem 

controversos. Lado outro, conforme constara em certidão de id.28946237, 

a parte autora deixou transcorrer o prazo sem apresentar o que dantes 

determinado. Pois bem: Diante da não manifestação das partes acerca dos 

pontos controvertidos, resta na presente decisão sanatória trespassar tal 

tema, além de outros, conforme expresso no artigo 357 caput do Código 

de Processo Civil. 1) Das Questões Processuais Pendentes Analisando os 

autos, verifico que a parte requerida manifesta pela atuação do Terceiro 

Interessado Odair Rodrigues Barbosa, considerando que este é parte do 

processo interessada no processo, pois intenta a propriedade do imóvel 

(autos n° 1000352-67.2019.8.11.0106). Pois bem, o presente feito 

relaciona-se com outros processos que tramitam nesta Comarca a tempo 

considerável, na qual figuram as mesmas partes e se discute, ao menos 

em tese, a posse e a propriedade do mesmo imóvel. Dito isto, sendo 

espontaneamente requisitada pelo interventor em id. 23898917, e não 

havendo impugnação das partes, entendo ser possível a atuação do 

senhor ODAIR RODRIGUES BARBOSA a título de assistente litisconsorcial, 

nos termos do artigo 124 do CPC, recebendo este o feito em seu atual 

estado. Cite-se o assistente pessoalmente. 2) Da delimitação das 

questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória e a 

especificação os meios de prova admitidos De acordo com as 

manifestações presentes autos, verifica-se que as partes contradizem-se 

no que diz respeito a propriedade de um imóvel rural, com cerca de 35,517 

hectares, situado no PA Santo Idelfonso, Lote 338, Zona Rural desta 

Comarca. Neste sentido, fixo como ponto controvertido da presente 

demanda, a ser solvido pela instrução probatória, a propriedade e a posse 

da parte autora quanto ao imóvel pleiteado, bem como a prática de esbulho 

pela demandada, descumprindo assim acordo firmado entre as partes 

quanto a divisão dos bens. Salienta-se que, conquanto controvertidos 

pelas partes, não necessariamente todos os fatos acima apontados são 

interessantes à causa. Contudo, como ambas as partes se contradizem 

acerca de tais pontos, propicia-se a produção da prova a fim de se evitar 

arguições de cerceamento de defesa. Fica admitido como meio de prova a 

colheita do depoimento de testemunhas que serão arroladas pela parte 

requerida, conforme requerido em fls. 41/42. 3) Da distribuição do ônus da 

prova O artigo 373 do Código de Processo Civil é claro ao aduzir que: Art. 

373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de 

seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo 

ou extintivo do direito do autor. No caso presente, mantém-se a 

distribuição do ônus probatório na forma como disposto pelo CPC, 

cabendo aos demandantes provar suas alegações. Assim, é ônus da 

parte autora demonstrar sua posse anterior. Por sua vez, cabe ao réu 

desconstituí-las, na forma do inciso II do art. 373. 4) Das questões de 

direito relevantes para a decisão do mérito A ação em tela se alicerça nas 

disposições constantes do Código Civil atinentes ao direito possessório. 5) 

Da audiência de instrução e julgamento Diante da solicitação da dilação 

probatória pela autora, designo audiência de instrução e julgamento para a 

data de 14 de maio de 2020, às 15hrs, no horário oficial do Estado de Mato 

Grosso. Determino à requerida que deposite em cartório o rol de 

testemunhas cuja oitiva se pretende, devendo na referida peça constar, 

nos termos do artigo 450 caput do Código de Processo Civil, o nome, a 

profissão, o estado civil, a idade, o número da inserção no Cadastro de 

Pessoa Física – CPF, o número de registro de identidade e o endereço 

completo da residência e do local de trabalho, cabendo à parte, no caso 

de impossibilidade de fornecer alguma de tais qualificações, justificar 

referida ausência de forma minudenciada. Referido rol deverá ser 

apresentado no prazo máximo de 10 (dez) dias contados da intimação da 

presente decisão, em prazo autorizado e conforme preconizado no artigo 

357, parágrafo 4º, do Código de Processo Civil. Fica a parte ciente que, 

em atenção ao princípio do contraditório, a não apresentação do referido 

rol ou seu depósito extemporâneo acarretará a preclusão da possibilidade 

da produção da prova desta natureza. A intimação das testemunhas 

deverá seguir o que determina o artigo 455 caput do Código de Processo 

Civil, cabendo à parte interessada, por meio de seu patrono, juntar aos 

autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da 

audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento, conforme parágrafo 1º do dispositivo citado, sob pena de 

preclusão da oitiva da testemunha que não comparecer. Fica à parte 

facultada a condução da testemunha diretamente à solenidade, 

salientando que será presumido que a parte desistiu da oitiva da 

testemunha que não comparecer (parágrafo 2º do artigo 455). Somente 

será admitida a intimação judicial da testemunha nos casos previstos no 

parágrafo 4º do artigo 155, sendo que no caso do inciso I (frustração da 

intimação por carta) a comprovação do ocorrido deve ser tempestiva, nos 

termos do parágrafo 1º. Acaso a parte intencione a intimação justificada 

no inciso II, deverá a interessada apresentar tal postulação no prazo de 05 

(cinco) dias contados da presente intimação, com a comprovação 

respectiva, sob pena de preclusão. Acaso não esteja o peticionário 

litigando sob os pálios da justiça gratuita, na oportunidade da 

apresentação da enumeração das testemunhas ou do pedido fundado no 

artigo 455, parágrafo 4º, inciso II, deverá ele recolher antecipadamente as 

custas do ato, sob pena de deserção, diante da inteligência do artigo 82, 

parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Intime-se pessoalmente a parte 

autora da audiência aprazada, considerando a solicitação da parte 

requerente para a colheita de seu depoimento pessoal, sob pena de 

confissão. Declaro preclusa a possibilidade de dilação probatória por parte 

da requerente, uma vez que, embora devidamente intimado, em nada 

manifestou-se acerca de tal tema no momento indicado. Cumpra-se. NOVO 

SÃO JOAQUIM, 12 de março de 2020. Alexandre Meinberg Cerpy Juiz de 

Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000046-64.2020.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

WALTENE SOUTO DA CRUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Alessandro Borges (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar a parte requerente para 

que adote as providências necessárias para viabilizar a citação da parte 

requerida no prazo legal. Novo São Joaquim, 13 de março de 2020. 

GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO Gestor de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000079-54.2020.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

N. BOVE C. LEAL E SILVA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR SIMOES FARIA OAB - MT0021760A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIAL ATACADO E VAREJO JR BANDEIRANTE EIRELI - EPP 

(REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar a parte Autora para que, 

no prazo legal, apresente novo endereço para citação do Requerido, 

tendo em vista a correspondência devolvida (ID 30224401). Novo São 

Joaquim, 13 de março de 2020. GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO 

Gestor de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000405-48.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA CANDIDA DE MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA OAB - MG111810 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU VEICULOS S.A. (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar a parte Autora para que, 

no prazo legal, apresente novo endereço para citação da Requerida, 

tendo em vista a correspondência devolvida (ID 29006518). Novo São 

Joaquim, 13 de março de 2020. GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO 

Gestor de Secretaria

Comarca de Paranaita

Diretoria do Fórum

Portaria

P O R T A R I A Nº 11/2020/DF

 O DR. TIBERIO DE LUCENA BATISTA, MM. JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO 

FORO DA COMARCA DE PARANAÍTA, ESTADO DE MATO GROSSO, NO 

USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS;

 RESOLVE:

 Exonerar DEBORA BRUNA MELO PEREIRA, brasileira, solteira, portadora 

do RG n. 26832780 SSP-MT e CPF n. 704.006.171-61, do cargo em 

comissão de Assessora de Gabinete II, PDA-CNE-VIII, com efeitos a partir 

do dia 13/03/2020.

 P. R. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Paranaíta-MT, 13 de março de 2020.

 Tibério de Lucena Batista

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000095-41.2020.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GORETTE ALVES VOLPE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELTON ALFREDO VOLPE OAB - MT19741/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL ALVES FEITOZA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

PARANAÍTA DECISÃO Processo: 1000095-41.2020.8.11.0095. 

REQUERENTE: MARIA GORETTE ALVES VOLPE REQUERIDO: MANOEL 

ALVES FEITOZA Vistos. Trata-se de ação de interdição com pedido de 

curatela provisória em tutela de urgência ajuizada por MARIA GORETTE 

ALVES VOLPE em face de MANOEL ALVES FEITOSA, ambos qualificados 

nos autos. RECEBO a inicial em todos os seus termos. Diante o permissivo 

constante no art. 71, §5° da Lei nº 10.741/03, concedo a prioridade 

especial no presente feito, uma vez que a parte é pessoa maior de oitenta 

anos. No presente caso, verifica-se a necessidade de medida protetiva à 

pessoa que se pretende interditar, não por ameaça de lesão de outra 

parte, mas da própria circunstância em que se encontra, devendo o Juiz 

determinar as medidas necessárias a fim de evitar grave prejuízo ao 

próprio interditando. A plausibilidade do feito encontra respaldo na 

documentação acostada, isto é, atestado médico afirmando que o 

Interditado, se encontra sem condições de gerenciar sua vida, social, 

patrimonial e financeira em decorrência do Alzheimer (CID: G30 e F00). 

Acerca do pedido de Curatela Provisória, tendo em vista os fatos 

alegados, mormente o estado de saúde do interditando e a necessidade 

de ampará-lo material e socialmente, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA (art. 

87, Lei n. 13.146/15), para o fim de nomear desde logo curadora provisória 

a Sra. MARIA GORETTE ALVES VOLPE, qual atuará, a partir da assinatura 

do respectivo termo de compromisso, como representante legal do 

interditando, inclusive para fins previdenciários, ficando obrigada à 

prestação de contas quando instada a tanto, observando-se o disposto no 

art. 553 do CPC, e as respectivas sanções. Desse modo, LAVRE-SE o 

termo de curatela provisória, devendo constar do termo que é 

terminantemente vedada a alienação ou oneração de quaisquer bens 

móveis, imóveis ou de quaisquer natureza, pertencentes ao interditando, 

salvo com autorização judicial. CITE-SE e INTIME-SE o interditando para 

comparecer a audiência entrevista, que DESIGNO para o dia 15/04/2020, 

às 10h00min., consignando que, após mencionada audiência, terá o prazo 

de 15 (quinze) dias para impugnar o pleito inicial (art. 752 do CPC/2015). 

CONSIGNE-SE que, no cumprimento do mandado de intimação deverá o 

Oficial de Justiça certificar se é possível que o interditando compareça ao 

prédio do fórum para a realização da solenidade, expondo, caso não seja 

possível os motivos da impossibilidade, bem como que não caso de 

incapacidade de deslocamento, a audiência será realizada na casa do 

interditando ou no local onde ele se encontra, na forma do artigo 751, § 1º 

do CPC. INTIME-SE a curadora provisória para comparecer à Secretaria 

deste Juízo para assinar o termo de compromisso e para comparecer à 

audiência de interrogatório já designada. Intimem-se. Ciência ao Ministério 

Público. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 66568 Nr: 770-94.2015.811.0095

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EREVELTO FERNANDO EBERHARDT 

BRACHTVOGEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Martins da Silva - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Fernando Cassilhas 

Volpe - OAB:SP0053553, WILTON MACHADO - OAB:MT nº17588/O

 Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e assim 

o faço para ABSOLVER o réu Erevelto Fernando Eberhardt Brachtvogel, 

qualificado nos autos, do crime descrito na exordial acusatória, por 

atipicidade da conduta, nos termos do art. 386, III do Código de Processo 

Penal.Sem custas. No mais, transitada em julgado a presente sentença, e 

feitas as anotações e comunicações devidas (arts. 965, 974 e 1.453, 

todos da CNGCJ), arquivem-se os autos, com as cautelas de 

estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se (Art. 980, §7º – 

CNGCJ).Cumpra-se, observando-se o art. 1387 da CNGCJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63799 Nr: 705-36.2014.811.0095

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Município de Paranaíta - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO MARCATTO 

CIRINO - OAB:7835, Juliano Ricardo Schavaren - OAB:MT nº16592-N, 

Nelma Betânia Nascimento Sicuto - OAB:5176-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Sales Júnior - 

OAB:11111, Eladio Miranda Lima - OAB:RJ0086235

 Nos termos do artigo 6º, §2º, e artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, 

INTIMO o Réu, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no valor TOTAL de R$ 553,99, 

sendo R$ 413,40 valor de Custas Judiciais e R$ 140,59 valor de Taxa 
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Judiciária a que foi condenado nos termos da sentença ref: 113. 

Cientifique-se que o recolhimento deve se dar mediante acesso ao site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – EMITIR GUIAS”, 

selecionando o item (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preenchendo os campos com o número único do processo e CPF do 

pagante. Após, selecionar no item custas e incluir o valor, da mesma 

forma selecionar o item taxa. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no protocolo do fórum da Comarca Paranaíta 

aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento por intermédio 

do Sistema PEA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 39836 Nr: 547-20.2010.811.0095

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar Colodel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

O curador especial nomeado à defesa do executado citado por edital 

apresentou exceção de pré-executividade de fls. 69/73, alegando a 

nulidade da citação por edital do executado, tendo em vista que o 

exequente não solicitou a expedição de ofícios aos orgãos para averiguar 

o endereço do executado.

Ainda, aduz a ocorrência da prescrição da CDA executada, haja vista a 

ausência de citação do executado, já que passados 05 (cinco) anos sem 

sua citação pessoal.

Certidão de intempestividade da exceção de pre-executividade, fl. 74.

Vieram-me os autos conclusos.

Inobstante a certidão de intempestividade, verifico que, tratando-se de 

matéria de ordem pública, cabe ao juíz analisar de ofício a matéria, razão 

pela qual passo a fazer.

Pois bem.

Compulsando os autos, noto que a decisão que deferiu a citação por edital 

do executado encontra-se devidamente fundamentada (fl. 59). Ademais, 

verifico que, após diversas tentativas de localização do executado nos 

autos, já que o executado constantemente mudou-se de domicílio, foi 

deferida a citação por edital, sendo expedida à fl. 61.

Dessa forma, rejeito o requerimento da defesa do executado e declaro 

regular a citação do executado. Por consequência, rejeito o argumento de 

prescrição da CDA executada por ausência de citação válida.

Intime-se a Fazenda Pública para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresente atualização do débito e requeira as medidas executivas que 

entender.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 72206 Nr: 2147-66.2016.811.0095

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERALDO DE ALMEIDA ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 Vistos.

Diante do teor da certidão retro, redesigno a audiência para 24/06/2020 às 

13 HORAS.

Mantenho inalteradas as determinações anteriores.

Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37802 Nr: 590-25.2008.811.0095

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: Aelton Coutinho de Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaci Barreto de Souza-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Roberto da Costa Leite 

- OAB:6205, Juliano Ricardo Schavaren - OAB:MT nº16592-N

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diogo Saia Tapias - 

OAB:SP/313.863, Omar Mohamad Saleh - OAB:SP/266.486

 Nos termos da decisão de fls. 616, impulsiono os autos para 

manifestação do requerente em termos de prosseguimento do feito 

pugnando o que é de direito no prazo de 15 (quinze dias) sob pena de 

extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61188 Nr: 353-15.2013.811.0095

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário com pedido de tutela antecipada (art. 273 do 

CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Valdete Valadares da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Carvalho Martins e 

Silva - OAB:11206-B/MT, José Renato Salicio Fabiano - OAB:MT 

nº14.474-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da ordem de serviço 01/2020-GAB, art. 26, §1º, impulsiono os 

autos para manifestação do requerente, em termos de prosseguimento do 

feito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1000554-77.2019.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

IZAURA NIZA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TACIANE FABIANI OAB - MT17355/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL CANDIDO DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

PARANAÍTA DECISÃO Processo: 1000554-77.2019.8.11.0095. AUTOR(A): 

IZAURA NIZA DA SILVA REU: MANOEL CANDIDO DA SILVA Vistos. 

Trata-se de AÇÃO REIVINDICATÓRIA CUMULADA COM TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E EVIDÊNCIA proposta por IZAURA NISA DA 

SILVA em desfavor de MANOEL CANDIDO DA SILVA, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Alega que é proprietária da Fazenda Ouro 

Reunido, localizada na Estrada 3º Vicinal Leste, KM 18, Porto de Areia, 

Zona Rural, nesta urbe, e que devida a idade avançada (82 anos) fez uma 

divisão do imóvel para seus 09 (nove) filhos para que fizessem uso da 

terra e a mantivessem produtiva. Ocorre que um dos filhos, ora parte 

requerida está mantendo a posse do todo imóvel de forma violenta, já que 

ameaça com arma de fogo (espingarda calibre 12 mm 2 canos) a todos 

que tentam adentrar no imóvel, inclusive impedir o acesso de profissionais 

para realizar o georreferenciamento de desmembramento do imóvel. Alega 

ainda que pretende com a presente a demarcação do imóvel em litigio para 

georreferenciamento a ser realizado por profissional habilitado e, que não 

possui a intenção de retirar o filho, ora parte requerida do referido imóvel 

rural já concedeu a posse de uma área dentro deste imóvel em conflito. 

Requer a parte requerente: o deferimento da tutela provisória de urgência 

e evidência para que a parte ré seja compelido a não impedir ou interferir 

no exercício do uso, gozo e fruição do imóvel e deixar que a engenheira 

florestal Sra. Sylvia Karla Ferreira dos Santos trabalhe com seus 

prepostos na propriedade, além de pugnar pela autorização de uso de 

força policial nos quatro dias de demarcação, diante da existência de 

perigo de dano aos profissionais pelo uso de arma de fogo pela parte 

requerida. A inicial veio instruída com vários documentos. Recolhimentos 

das custas e taxas processuais ID’s. 27715235 e 29710233. Vieram-me 

conclusos. É o relato do necessário. Decido. Trata-se de AÇÃO 

REIVINDICATÓRIA CUMULADA COM TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA 

E EVIDÊNCIA proposta por IZAURA NISA DA SILVA em desfavor de 

MANOEL CANDIDO DA SILVA, ambos devidamente qualificados nos autos. 

É cediço que os fundamentos jurídicos do pedido (causa próxima) 

constituem a premissa maior; os fatos (causa remota), a premissa menor, 

e o pedido a conclusão. Para que a petição seja apta, é necessário que o 
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pedido seja decorrência lógica dos fatos narrados. A reivindicatória é 

tratada pelo art. 1.228 do Código Civil, em que estabelece ao proprietário o 

direito de reaver a coisa em face de quem injustamente detenha ou 

possua, ou seja, que o titular do direito real de propriedade é garantido 

seguir a coisa em poder de todo e qualquer detentor ou possuidor; isso se 

denomina direito de sequela. Nessa senda, o direito de sequela decorre do 

princípio da especialização, no sentido de que o titular do direito real pode 

ir ao encontro do bem onde quer que ele se encontre, nas mãos de quem 

quer que se encontre, reivindicando-o e opondo-se contra tudo e contra 

todos (oponibilidade erga omnes). E tem por finalidade a restituição da 

coisa que se encontra indevidamente nas mãos de terceiro. A respeito 

disso, leciona Cristino Chaves de Farias e Nelson Rosenvald: “(...) a 

finalidade da ação reivindicatória é a recuperação dos poderes dominiais e 

não o reconhecimento do direito de propriedade. A restituição da coisa 

implicará a reconquista das faculdades de uso e fruição” (Curso de Direito 

Civil- Reais, 9º edição, Editora Lumen Juris, 2013, p. 297). Da análise dos 

autos, verifica-se que a exordial contém pedidos incompatíveis com os 

fundamentos jurídicos, pois não observou o objetivo da ação pretendida 

(reivindicatória), de modo que na fundamentação invoca o direito de 

reivindicar o imóvel rural, denominado Fazenda Outo Reunido, localizada 

nesta urbe, contudo, no pedido requereu uma obrigação de não fazer, 

para “não impedir ou interferir no exercício de uso, gozo e fruição do 

imóvel e deixar que a engenheira florestal Sra. Sylvia Karla Ferreira dos 

Santos trabalhe com seus prepostos, tudo com base no título de 

propriedade da autora e baseada na posse injusta da totalidade do imóvel, 

sem causa jurídica e a possibilidade da permanência deste vir a causar 

prejuízos de difícil reparação” (SIC). Assim, INTIME-SE a parte autora para, 

no prazo de 15 (quinze) dias EMEDNAR a exordial, para regularizá-la para 

que haja coerência entre a fundamentação e o pedido, sob pena de 

indeferimento da inicial, na dicção do art. 321, parágrafo único, do Código 

de Processo Civil. Com o transcurso do prazo, com ou sem emenda, 

CERTIFIQUE-SE, e venham-me conclusos. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000095-41.2020.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GORETTE ALVES VOLPE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELTON ALFREDO VOLPE OAB - MT19741/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL ALVES FEITOZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

PARANAÍTA DECISÃO Processo: 1000095-41.2020.8.11.0095. 

REQUERENTE: MARIA GORETTE ALVES VOLPE REQUERIDO: MANOEL 

ALVES FEITOZA Vistos. Trata-se de ação de interdição com pedido de 

curatela provisória em tutela de urgência ajuizada por MARIA GORETTE 

ALVES VOLPE em face de MANOEL ALVES FEITOSA, ambos qualificados 

nos autos. RECEBO a inicial em todos os seus termos. Diante o permissivo 

constante no art. 71, §5° da Lei nº 10.741/03, concedo a prioridade 

especial no presente feito, uma vez que a parte é pessoa maior de oitenta 

anos. No presente caso, verifica-se a necessidade de medida protetiva à 

pessoa que se pretende interditar, não por ameaça de lesão de outra 

parte, mas da própria circunstância em que se encontra, devendo o Juiz 

determinar as medidas necessárias a fim de evitar grave prejuízo ao 

próprio interditando. A plausibilidade do feito encontra respaldo na 

documentação acostada, isto é, atestado médico afirmando que o 

Interditado, se encontra sem condições de gerenciar sua vida, social, 

patrimonial e financeira em decorrência do Alzheimer (CID: G30 e F00). 

Acerca do pedido de Curatela Provisória, tendo em vista os fatos 

alegados, mormente o estado de saúde do interditando e a necessidade 

de ampará-lo material e socialmente, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA (art. 

87, Lei n. 13.146/15), para o fim de nomear desde logo curadora provisória 

a Sra. MARIA GORETTE ALVES VOLPE, qual atuará, a partir da assinatura 

do respectivo termo de compromisso, como representante legal do 

interditando, inclusive para fins previdenciários, ficando obrigada à 

prestação de contas quando instada a tanto, observando-se o disposto no 

art. 553 do CPC, e as respectivas sanções. Desse modo, LAVRE-SE o 

termo de curatela provisória, devendo constar do termo que é 

terminantemente vedada a alienação ou oneração de quaisquer bens 

móveis, imóveis ou de quaisquer natureza, pertencentes ao interditando, 

salvo com autorização judicial. CITE-SE e INTIME-SE o interditando para 

comparecer a audiência entrevista, que DESIGNO para o dia 15/04/2020, 

às 10h00min., consignando que, após mencionada audiência, terá o prazo 

de 15 (quinze) dias para impugnar o pleito inicial (art. 752 do CPC/2015). 

CONSIGNE-SE que, no cumprimento do mandado de intimação deverá o 

Oficial de Justiça certificar se é possível que o interditando compareça ao 

prédio do fórum para a realização da solenidade, expondo, caso não seja 

possível os motivos da impossibilidade, bem como que não caso de 

incapacidade de deslocamento, a audiência será realizada na casa do 

interditando ou no local onde ele se encontra, na forma do artigo 751, § 1º 

do CPC. INTIME-SE a curadora provisória para comparecer à Secretaria 

deste Juízo para assinar o termo de compromisso e para comparecer à 

audiência de interrogatório já designada. Intimem-se. Ciência ao Ministério 

Público. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010009-15.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN MICHAEL GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT14430-O (ADVOGADO(A))

ELINE ALEXANDRE CHAGAS OAB - MT25364/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MT56543-A 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os autos para intimação do patrono do embargante/executado 

para que junte aos autos a guia de depósito referente ao comoprovante de 

depósito juntado ao ID 25800977, no prazo de 15 (quinze) dias, para que 

seja realizada a vinculação dos valores aos presentes autos, conforme 

informação do departamento de depósitos judiciais, juntada ao ID 

30141752.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010025-66.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELENDI ROSA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Certifico em consonância com a Ordem de Serviços n. 

001/2020-GAB que, intimo o polo ativo através de seu advogado com 

procuração, a fim de indicar novo endereço do polo passivo, sob pena de 

extinção dos autos. Paranaíta/MT, 13 de março de 2020. Erevelto 

Fernando Eberhardt Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000351-86.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

CODEPAR COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT14430-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEI FRANCISCO DA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAÍTA DECISÃO Processo: 

1000351-86.2017.8.11.0095. REQUERENTE: CODEPAR COMERCIO DE 

DERIVADOS DE PETROLEO LTDA REQUERIDO: SIDNEI FRANCISCO DA 

COSTA Vistos... 1. Defiro o pedido retro, proceda-se a alteração do pólo 

passivo no sistema PJe para Sebastião Francisco da Cruz, CPF 
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395.163.851-68. APÓS, DESIGNE-SE audiência de conciliação, de acordo 

com a pauta do Setor; 2. Cite-se a parte-requerida para comparecer à 

audiência de conciliação designada, consignando que poderá ser 

oferecida defesa escrita ou oral em até 05 (cinco) dias após a audiência 

de conciliação, conforme o Enunciado Cível 04 dos Juizados Especiais de 

Mato Grosso, atentando-se para o fato de que, não contestada, poderá 

ser decretada a revelia e incidentes os seus efeitos, consignando-se o 

disposto no art. 20 da Lei 9.099/95; 3. INTIME-SE a requerente para a 

audiência. Cumpra-se Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001139-32.2019.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA MASLAWSKI 97023752153 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA CORREA DE MELLO OAB - MT19680/O (ADVOGADO(A))

JOEL QUINTELLA OAB - MT9563-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THALITA TOME LOPES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAÍTA DECISÃO Processo: 

1001139-32.2019.8.11.0095. EXEQUENTE: ANDREIA MASLAWSKI 

97023752153 EXECUTADO: THALITA TOME LOPES Vistos... Trata-se de 

petição denominada “AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL” 

ajuizada por ANDRÉIA MASLAWSKI contra THALITA TOME LOPES, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Juntaram-se documentos. Pois bem. 

Inicialmente, verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 

do Código de Processo Civil, estando ainda, em conformidade com as 

determinações impostas nos artigos 320 e 798, ambos do Código de 

Processo Civil. Assim, não sendo o caso de aplicação do disposto no 

artigo 330 do CPC, RECEBO a petição inicial. CITE-SE o executado via 

postal (AR) (Na execução de título extrajudicial ou judicial (art. 515, § 1º, 

do CPC) é cabível a citação postal. Enunciado 85 CJF), para, no prazo de 

três (03) dias, efetuar o pagamento da dívida, acrescida das custas 

processuais e honorários advocatícios, que se fixam-se em 10%(dez por 

cento) sobre o valor da causa (arts. 827 e 829, do CPC). O MANDADO DE 

CITAÇÃO, PENHORA, AVALIAÇÃO E DEPÓSITO deverá atender aos 

requisitos do §1º do artigo 829 do CPC. O executado poderá oferecer 

embargos à execução, independentemente de penhora, depósito ou 

caução, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data de juntada aos 

autos do mandado de citação (arts. 914 e 915, do CPC). Salienta-se desde 

já, que os embargos não terão efeito suspensivo, nos termos do artigo 

919 do CPC. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do 

exequente e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor 

da execução, poderá o Executado requerer seja admitido a pagar o 

restante em até 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de juros de 1% 

(um por cento) ao mês, consoante art. 916 do CPC. Caso o executado não 

seja localizado para ser citado, o Oficial de Justiça deverá proceder na 

forma do art. 830 do CPC e a parte exequente, nos termos do §2º do 

referido dispositivo legal. No caso de integral pagamento no prazo de três 

(03) dias, a verba honorária será automaticamente reduzida pela metade, 

considerando tal importe para o pagamento em questão (art. 827, §1º, do 

CPC) Intime-se. Cumpra-se. Serve cópia do presente como MANDADO DE 

CITAÇÃO, PENHORA, AVALIAÇÃO E DEPÓSITO, considerando a 

celeridade processual pretendida.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000868-23.2019.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

RIBEIRO E RADO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEL QUINTELLA OAB - MT9563-O (ADVOGADO(A))

SANDRA CORREA DE MELLO OAB - MT19680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELICIA DE MEDEIROS MARTINS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAÍTA DECISÃO Processo: 

1000868-23.2019.8.11.0095. EXEQUENTE: RIBEIRO E RADO LTDA - ME 

EXECUTADO: ANGELICIA DE MEDEIROS MARTINS Vistos... Trata-se de 

petição denominada “AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL” 

ajuizada por RIBEIRO E RADO LTDA – ME, contra ANGÉLICA MEDEIROS 

MARTINS, ambos devidamente qualificados nos autos. Juntaram-se 

documentos. Pois bem. Inicialmente, verifica-se que estão preenchidos os 

requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, estando ainda, em 

conformidade com as determinações impostas nos artigos 320 e 798, 

ambos do Código de Processo Civil. Assim, não sendo o caso de 

aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, RECEBO a petição inicial. 

CITE-SE o(a) executado(a) via postal (AR) (Na execução de título 

extrajudicial ou judicial (art. 515, § 1º, do CPC) é cabível a citação postal. 

Enunciado 85 CJF), para, no prazo de três (03) dias, efetuar o pagamento 

da dívida, acrescida das custas processuais e honorários advocatícios, 

que se fixam-se em 10%(dez por cento) sobre o valor da causa (arts. 827 

e 829, do CPC). O MANDADO DE CITAÇÃO, PENHORA, AVALIAÇÃO E 

DEPÓSITO deverá atender aos requisitos do §1º do artigo 829 do CPC. 

O(a) executado(a) poderá oferecer embargos à execução, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 

(quinze) dias, contados da data de juntada aos autos do mandado de 

citação (arts. 914 e 915, do CPC). Salienta-se desde já, que os embargos 

não terão efeito suspensivo, nos termos do artigo 919 do CPC. No prazo 

para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o 

depósito de 30% (trinta por cento) do valor da execução, poderá o 

Executado requerer seja admitido a pagar o restante em até 06 (seis) 

parcelas mensais, acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao mês, 

consoante art. 916 do CPC. Caso o(a) executado(a) não seja localizado 

para ser citado(a), o Oficial de Justiça deverá proceder na forma do art. 

830 do CPC e a parte exequente, nos termos do §2º do referido dispositivo 

legal. No caso de integral pagamento no prazo de três (03) dias, a verba 

honorária será automaticamente reduzida pela metade, considerando tal 

importe para o pagamento em questão (art. 827, §1º, do CPC) Intime-se. 

Cumpra-se. Serve cópia do presente como MANDADO DE CITAÇÃO, 

PENHORA, AVALIAÇÃO E DEPÓSITO, considerando a celeridade 

processual pretendida.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000355-26.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

CODEPAR COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT14430-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR M SIQUEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAÍTA DECISÃO Processo: 

1000355-26.2017.8.11.0095. REQUERENTE: CODEPAR COMERCIO DE 

DERIVADOS DE PETROLEO LTDA REQUERIDO: VALDIR M SIQUEIRA 

Vistos... 1. Defiro o pedido retro, proceda-se a alteração do pólo passivo 

no sistema PJe, após, determino que seja designada audiência de 

conciliação, de acordo com a pauta do Setor; 2. Cite-se a parte-requerida 

para comparecer à audiência de conciliação designada, consignando que 

poderá ser oferecida defesa escrita ou oral em até 05 (cinco) dias após a 

audiência de conciliação, conforme o Enunciado Cível 04 dos Juizados 

Especiais de Mato Grosso, atentando-se para o fato de que, não 

contestada, poderá ser decretada a revelia e incidentes os seus efeitos, 

consignando-se o disposto no art. 20 da Lei 9.099/95; 3. INTIME-SE a 

requerente para a audiência. Cumpra-se Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010017-94.2014.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS GONCALVES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT14430-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PARANAITA (EXECUTADO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAÍTA DECISÃO Processo: 

8010017-94.2014.8.11.0095. EXEQUENTE: MARCOS GONCALVES DA 

SILVA EXECUTADO: MUNICIPIO DE PARANAITA Vistos. Defiro o pedido de 

retificação da nome da parte requerida, promova as alterações no 

sistema. Considerando o comprovante de pagamento voluntário, intime-se 

exequente para que se manifeste em 05 dias, independentemente de nova 

intimação, desde logo cientificada de que sua inércia será interpretada 

como quitação total e consequentemente extinto o processo, nos termos 

dos arts. 924, inciso II. Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000129-84.2018.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO TAUFMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAÍTA SENTENÇA Processo: 

1000129-84.2018.8.11.0095. REQUERENTE: LEANDRO TAUFMANN 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos... Dispensado o relatório, em 

atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. Fundamento. Inicialmente 

ressalta-se que, mesmo devidamente intimado para regularizar a demanda, 

o promovente não o fez, conforme depreende-se dos autos. Desta forma, 

sem as informações requisitadas, se torna impossível o desenvolvimento 

válido e regular do processo. Ademais, em consulta ao Sistema INFOSEG 

consta o endereço do requerente no município de Alta Floresta-MT. Sendo 

assim, decorrido o prazo concedido, sem a devida regularização dos 

autos por parte do promovente, o indeferimento da petição inicial e o 

cancelamento da distribuição, com a consequente extinção do processo é 

medida que se impõe, conforme disposto nos artigos 321, § único e 485, 

inciso I, ambos do CPC, nos termos: “Art. 321. O juiz, ao verificar que a 

petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que 

apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de 

mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende 

ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou 

completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz 

indeferirá a petição inicial.” (grifo nosso) “Art. 485. O juiz não resolverá o 

mérito quando: I - indeferir a petição inicial;” Ante o exposto e, por tudo 

mais que dos autos consta,INDEFIRO a petição inicial e DETERMINO o 

cancelamento da distribuição, nos termos dos artigos 290 e 321, ambos do 

CPC. Por consequência JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, com fundamento no artigo 485, inciso I, do CPC. DEIXO de 

condenar ao pagamento das custas e despesas processuais, nos termos 

do artigo 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, se nada for requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas necessárias e as anotações de 

praxe. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000130-69.2018.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO TAUFMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAÍTA SENTENÇA Processo: 

1000130-69.2018.8.11.0095. REQUERENTE: LEANDRO TAUFMANN 

REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos... Dispensado o relatório, 

em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. Fundamento. 

Inicialmente ressalta-se que, mesmo devidamente intimado para regularizar 

a demanda, o promovente não o fez, conforme depreende-se dos autos. 

Desta forma, sem as informações requisitadas, se torna impossível o 

desenvolvimento válido e regular do processo. Ademais, em consulta ao 

Sistema INFOSEG consta o endereço do requerente no município de Alta 

Floresta-MT. Sendo assim, decorrido o prazo concedido, sem a devida 

regularização dos autos por parte do promovente, o indeferimento da 

petição inicial e o cancelamento da distribuição, com a consequente 

extinção do processo é medida que se impõe, conforme disposto nos 

artigos 290, 321, § único e 485, inciso I, todos do CPC, nos termos: “Art. 

290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa 

de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de 

ingresso em 15 (quinze) dias.” “Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição 

inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta 

defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, 

determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a 

complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial.” (grifo nosso) “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito 

quando: I - indeferir a petição inicial;” Ante o exposto e, por tudo mais que 

dos autos consta,INDEFIRO a petição inicial e DETERMINO o cancelamento 

da distribuição, nos termos dos artigos 290 e 321, ambos do CPC. Por 

consequência JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no artigo 485, inciso I, do CPC. DEIXO de 

condenar ao pagamento das custas e despesas processuais, nos termos 

do artigo 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, se nada for requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas necessárias e as anotações de 

praxe. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000193-94.2018.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO FLAVIO FAGUNDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAÍTA SENTENÇA Processo: 

1000193-94.2018.8.11.0095. REQUERENTE: ADRIANO FLAVIO FAGUNDES 

REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos... Dispensado o relatório, 

em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. Fundamento. 

Inicialmente ressalta-se que, mesmo devidamente intimado para regularizar 

a demanda, o promovente não o fez, conforme depreende-se dos autos. 

Desta forma, sem as informações requisitadas, se torna impossível o 

desenvolvimento válido e regular do processo. Ademais, em consulta ao 

Sistema INFOSEG consta o endereço do requerente no município de Alta 

Floresta-MT. Sendo assim, decorrido o prazo concedido, sem a devida 

regularização dos autos por parte do promovente, o indeferimento da 

petição inicial e o cancelamento da distribuição, com a consequente 

extinção do processo é medida que se impõe, conforme disposto nos 

artigos 290, 321, § único e 485, inciso I, todos do CPC, nos termos: “Art. 

290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa 

de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de 

ingresso em 15 (quinze) dias.” “Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição 

inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta 

defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, 

determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a 

complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial.” (grifo nosso) “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito 

quando: I - indeferir a petição inicial;” Ante o exposto e, por tudo mais que 

dos autos consta,INDEFIRO a petição inicial e DETERMINO o cancelamento 

da distribuição, nos termos dos artigos 290 e 321, ambos do CPC. Por 

consequência JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 
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MÉRITO, com fundamento no artigo 485, inciso I, do CPC. DEIXO de 

condenar ao pagamento das custas e despesas processuais, nos termos 

do artigo 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, se nada for requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas necessárias e as anotações de 

praxe. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000240-05.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

CODEPAR COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT14430-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA ROCHA DE LIMA FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAÍTA SENTENÇA Processo: 

1000240-05.2017.8.11.0095. REQUERENTE: CODEPAR COMERCIO DE 

DERIVADOS DE PETROLEO LTDA REQUERIDO: ADRIANA ROCHA DE LIMA 

FERREIRA Vistos. Dispensado o relatório, em atenção ao que dispõe o art. 

38 da Lei 9.099/95. Imperioso destacar que a presente demanda tramita 

neste Juízo desde 2017 e até a presente data a parte requerida sequer foi 

citada, em que pese este Juízo ter efetuado diligências com o fito de 

proceder a angulação processual, contudo, sem êxito. É Breve relato. 

DECIDO. Como é sabido, a Lei 9.099/95 dispõe de maneira expressa as 

hipóteses de competência negativa dos Juizados. Assim, a causa que 

tenha como objeto qualquer uma das situações previstas será extinta, sem 

que haja o julgamento do mérito. Há de se considerar também, que, sendo 

os Juizados destinados ao julgamento de causas de menor complexidade, 

demandas que dependam de prova muito complexa devem ser extintas, 

posto que incompatíveis com o procedimento sumaríssimo, em que a 

cognição dos fatos é restrita. É certo que o Juizado Especial Cível não é 

local para que ações perdurem por muito tempo, é justiça rápida, e assim 

deve ser para propiciar que um maior número de demandas sejam julgadas 

no menor tempo possível. Ademais, os Juizados Especiais, orientam-se 

pelos Princípios da Oralidade, Simplicidade, Economia Processual e 

principalmente, pela Celeridade, esta inclusive, buscada a todo o tempo 

pelos jurisdicionados. A situação constatada nos autos, colide com os 

princípios da celeridade e simplicidade do rito sumaríssimo, sobremaneira 

com os princípios da operabilidade, da efetividade da prestação 

jurisdicional e ainda, com o princípio constitucional da duração razoável do 

processo. Cumpre ressaltar que o endereço fornecido na última petição é 

completamente desconhecido conforme ar juntado nos autos. A 

insistência da localização da parte ré nos endereços fornecidos não tem 

razão de ser, utilizando-se do processo judicial para essa consecução. 

Não há credibilidade nas informações alcançadas nos autos, de modo que 

só restaram infrutíferas as diligências efetuadas. Permitindo-se novamente 

a utilização do já sobrecarregado aparelho judicial para localizar a 

demandada, tende-se a novos desdobramentos e delongas persistiram. 

Não pode o autor imputar ao Poder Judiciário a demanda de tempo pela 

qual tramita a presente ação, e sim, compreender que várias tentativas de 

citação, todas sem localização da ré, é motivo mais que razoável para a 

extinção do processo sem julgamento de mérito. Outrossim, a parte autora 

DEVIDAMENTE INTIMADA não informou o endereço correto da parte 

requerida inviabilizando o chamamento dele ao processo, conforme 

certificado nos autos. Nos termos do artigo 240, § 2º do vigente CPC: 

“Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências 

necessárias para viabilizar a citação [...]”. DISPOSITIVO Com essas 

considerações, com fulcro no art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem análise do mérito. Considerando o Princípio 

Constitucional de acesso à justiça, DEFIRO a GRATUIDADE da JUSTIÇA à 

parte autora, nos termos do Art. 54 da lei 9.099/95. Em havendo 

antecipação de tutela/liminar outrora deferida, REVOGO-A. REMETA-SE 

AO ARQUIVO COM AS BAIXAS E ANOTAÇÕES DE ESTILO. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000433-49.2019.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR ALVES BELONE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLYAN DE SOUZA MARIA OAB - MT22421/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAÍTA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000433-49.2019.8.11.0095 REQUERENTE: REQUERENTE: IGOR ALVES 

BELONE REQUERIDO: REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. 

Ausente o relatório em razão do permissivo legal. Homologo por sentença 

o acordo efetuado pelas partes e julgo extinto o processo nos termos do 

art. 487, III, b, do CPC. Arquivem-se, nos termos artigo 915, da CNGC, por 

interpretação analógica, segundo o qual proferida sentença homologatória 

de acordo, e não sendo o caso de se aguardar eventual cumprimento da 

transação, o processo deverá ser arquivado, com as anotações devidas 

(CNGC Judicial, após o Provimento 41/2016). Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000432-64.2019.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIA CAROLINA DOURADO PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLYAN DE SOUZA MARIA OAB - MT22421/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAÍTA SENTENÇA Processo: 

1000432-64.2019.8.11.0095. REQUERENTE: LIDIA CAROLINA DOURADO 

PINTO REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. Ausente o relatório em 

razão do permissivo legal. Homologo por sentença o acordo efetuado 

pelas partes e julgo extinto o processo nos termos do art. 487, III, b, do 

CPC. Arquivem-se, nos termos artigo 915, da CNGC, por interpretação 

analógica, segundo o qual proferida sentença homologatória de acordo, e 

não sendo o caso de se aguardar eventual cumprimento da transação, o 

processo deverá ser arquivado, com as anotações devidas (CNGC 

Judicial, após o Provimento 41/2016). Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000053-94.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANA MELO CAMPOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAÍTA SENTENÇA Processo: 

1000053-94.2017.8.11.0095. EXEQUENTE: FERREIRA & PELEGRINI LTDA - 

ME EXECUTADO: ELIANA MELO CAMPOS Vistos. Dispensado o relatório, 

em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. Fundamenta-se para 

decidir. Verifica-se que as partes realizaram acordo conforme consta nos 

autos. Nesse passo, constata-se que o acordo entabulado não fere direito 

indisponível ou norma cogente, de modo que não há óbice em sua 

homologação. Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, 

HOMOLOGO por sentença o acordo entabulado (ID 28402659), para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, a teor do art. 922 

do CPC, sobresto o andamento do processo pelo prazo de cumprimento do 

acordo. Decorrido o prazo da suspensão, o que deverá ser certificado, 

pronuncie-se a parte exequente em 05 dias, independentemente de nova 

intimação, desde logo cientificada de que sua inércia será interpretada 

como quitação total da quantia acordada e consequentemente extinto o 

processo, nos termos dos arts. 924, inciso II, e 925 do CPC. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000960-98.2019.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA MASLAWSKI 97023752153 (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

JOEL QUINTELLA OAB - MT9563-O (ADVOGADO(A))

SANDRA CORREA DE MELLO OAB - MT19680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAQUELINE DE LIMA SCHIRSNER ZECZKOSKI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAÍTA SENTENÇA Processo: 

1000960-98.2019.8.11.0095. EXEQUENTE: ANDREIA MASLAWSKI 

97023752153 EXECUTADO: JAQUELINE DE LIMA SCHIRSNER ZECZKOSKI 

Vistos... Dispensado o relatório, em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 

9.099/95. Fundamenta-se para decidir. Verifica-se que a parte promovente 

requereu a desistência do processo. Desta forma, diante do requerimento 

formulado, a extinção do processo é medida que se impõe. Outrossim, 

postula o art. 485, inciso VIII, do CPC, pela não resolução do mérito quando 

o Magistrado homologar a desistência da ação, hipótese que se coaduna 

ao caso em tela. Ante o exposto e por tudo que dos autos consta, 

EXTINGUE-SE O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, para que 

produza seus regulares e jurídicos efeitos. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Arquive-se 

imediatamente. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000288-61.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

CODEPAR COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT14430-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDO MARQUES DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAÍTA SENTENÇA Processo: 

1000288-61.2017.8.11.0095. REQUERENTE: CODEPAR COMERCIO DE 

DERIVADOS DE PETROLEO LTDA REQUERIDO: RAIMUNDO MARQUES DE 

SOUZA Vistos. Relatório dispensado em face do permissivo do art. 38 da 

Lei n° 9.099/95. A parte autora não informou o endereço correto da parte 

requerida inviabilizando o chamamento dele ao processo, conforme 

certificado nos autos. Nos termos do artigo 240, § 2º do vigente CPC: 

“Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências 

necessárias para viabilizar a citação [...]”. Ante o exposto, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com base no art. 485, 

IV, do vigente Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010034-28.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILTON SANTOS VITAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAÍTA SENTENÇA Processo: 

8010034-28.2017.8.11.0095. EXEQUENTE: FERREIRA & PELEGRINI LTDA - 

ME EXECUTADO: GILTON SANTOS VITAL Vistos. A parte credora 

informou nos autos o pagamento integral do débito por parte da 

executada. Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE 

EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 

924, II, do vigente Código de Processo Civil. Proceda-se o necessário para 

a liberação dos valores para as conta indicadas no petitório retro. Sem 

custas e honorários. Arquivem-se, nos termos do artigo 914 da CNGC, por 

interpretação analógica, segundo o qual proferida sentença homologatória 

de acordo, e não sendo o caso de se aguardar eventual cumprimento da 

transação, o processo deverá ser arquivado, com as anotações devidas. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000131-54.2018.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE 

TITULOS E VALORES MOBILIARIOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAÍTA SENTENÇA Processo: 

1000131-54.2018.8.11.0095. REQUERENTE: MARIA DAS GRACAS DE 

SOUZA REQUERIDO: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. 

DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS Vistos. 

Dispensado o relatório, em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 

9.099/95. Fundamento. Inicialmente ressalta-se que, mesmo devidamente 

intimado para regularizar a demanda, o promovente não o fez, conforme 

depreende-se dos autos. Desta forma, sem as informações requisitadas, 

se torna impossível o desenvolvimento válido e regular do processo. 

Ademais, em consulta ao Sistema INFOSEG consta o endereço do 

requerente no município de Alta Floresta-MT. Sendo assim, decorrido o 

prazo concedido, sem a devida regularização dos autos por parte do 

promovente, o indeferimento da petição inicial e o cancelamento da 

distribuição, com a consequente extinção do processo é medida que se 

impõe, conforme disposto nos artigos 290, 321, § único e 485, inciso I, 

todos do CPC, nos termos: “Art. 290. Será cancelada a distribuição do 

feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o 

pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.” “Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.” (grifo nosso) “Art. 485. O juiz 

não resolverá o mérito quando: I - indeferir a petição inicial;” Ante o 

exposto e, por tudo mais que dos autos consta,INDEFIRO a petição inicial e 

DETERMINO o cancelamento da distribuição, nos termos dos artigos 290 e 

321, ambos do CPC. Por consequência JULGO EXTINTO O PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 485, inciso I, do 

CPC. DEIXO de condenar ao pagamento das custas e despesas 

processuais, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95. Transitada em 

julgado, se nada for requerido, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias e as anotações de praxe. Intime-se. Cumpra-se.

Comarca de Pedra Preta

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000132-93.2020.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

N. M. D. G. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNES LAIS DE OLIVEIRA DOS ANJOS OAB - MT19872/O 

(ADVOGADO(A))

JOSIELE VILA BOA MARQUES OAB - 062.510.881-76 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R. S. D. G. (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA VARA ÚNICA DE PEDRA PRETA Rua Oscar Soares, 443, CENTRO, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGERIO 
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MARTINS PROCESSO n. 1000132-93.2020.8.11.0022 Valor da causa: R$ 

7.200,00 ESPÉCIE: [Fixação]->ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69) 

POLO ATIVO: Nome: NICOLLY MARQUES DE GOES Endereço: rua José B 

da silva, s/n, São Sebastião, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 Nome: 

JOSIELE VILA BOA MARQUES Endereço: rua José B da silva, São 

Sebastião, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: Nome: 

ROMARIO SANTOS DE GOIS Endereço: RUA TEOTONIO VILELA, 74, 

CENTRO, TERRA NOVA DO NORTE - MT - CEP: 78505-000 Senhor(a) 

Advogada(a): A presente referente ao processo acima identificado, tem 

por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo 

ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: Conciliação Data: 22/04/2020 Hora: 08:20 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

PEDRA PRETA, 13 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000221-19.2020.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

L. D. L. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCELIO ARAUJO DA SILVA OAB - MT25493/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. N. D. R. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA VARA ÚNICA DE PEDRA PRETA Rua Oscar Soares, 443, CENTRO, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO 

ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 1000221-19.2020.8.11.0022 Valor da 

causa: R$ 286.213,10 ESPÉCIE: [Alienação Parental]->DIVÓRCIO 

LITIGIOSO (99) POLO ATIVO: Nome: LEOMAR DE LIMA LUIZ Endereço: 

RUA TIRADENTES, 786, CASA, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 

78795-000 POLO PASSIVO: Nome: JOSE NOGUEIRA DOS REIS Endereço: 

RUA SERINGUEIRA, 07, CASA, JARDIM NATUREZA, PEDRA PRETA - MT - 

CEP: 78795-000 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO PATRONO DO POLO ATIVO, 

para que prazo de 15 (quinze) dias, sane o vício apontado no despacho 

Id. 30160168, sob pena de indeferimento da inicial e extinção do feito sem 

resolução de mérito. PEDRA PRETA, 13 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000079-15.2020.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

F. T. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM OAB - MT0007542A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. F. D. O. (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA VARA ÚNICA DE PEDRA PRETA Rua Oscar Soares, 443, CENTRO, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO 

ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 1000079-15.2020.8.11.0022 Valor da 

causa: R$ 136.344,00 ESPÉCIE: [Assistência Judiciária Gratuita, Custas, 

Citação, Regulamentação de Visitas, Reconhecimento / Dissolução, 

Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) 

POLO ATIVO: Nome: FLAVIO TOMAZ DA SILVA Endereço: AVENIDA 

SIQUEIRA CAMPOS, NOVA ESPERANÇA, ALTO GARÇAS - MT - CEP: 

78770-000 POLO PASSIVO: Nome: TALITA FRAGA DE OLIVEIRA 

Endereço: RUA TRANCREDO NEVES, 962, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - 

CEP: 78795-000 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO PATRONO DO POLO ATIVO, 

para que no prazo de 15 (quinze) dias, sane a irregularidade apontada no 

despacho Id. 30122336, sob pena de indeferimento da inicial e extinção do 

feito sem resolução de mérito. PEDRA PRETA, 13 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 
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ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000048-92.2020.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

M. B. D. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA PEREIRA COSTA OAB - MT0021425A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. G. S. A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA VARA ÚNICA DE PEDRA PRETA Rua Oscar Soares, 443, CENTRO, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGERIO 

MARTINS PROCESSO n. 1000048-92.2020.8.11.0022 Valor da causa: R$ 

51.000,00 ESPÉCIE: [Reconhecimento / Dissolução]->DIVÓRCIO LITIGIOSO 

(99) POLO ATIVO: Nome: MARLI BUENO DE ARAUJO Endereço: RUA 

CEARÁ, 327, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO 

PASSIVO: Nome: JOSE GILVAN SANTOS ALCANTARA Endereço: 

FAZENDA BOM JESUS, ZONA RURAL, SERRA DA PETROVINA, PEDRA 

PRETA - MT - CEP: 78795-000 Senhor(a) Advogado(a): A presente 

referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À 

AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação 

Data: 06/05/2020 Hora: 09:20 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. As partes deverão 

se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, 

oportunidade em que será buscada a composição entre as partes. A 

ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de 

multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, 

s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. PEDRA PRETA, 13 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000055-84.2020.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

A. F. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA PEREIRA COSTA OAB - MT0021425A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. S. C. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA VARA ÚNICA DE PEDRA PRETA Rua Oscar Soares, 443, CENTRO, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO 

ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 1000055-84.2020.8.11.0022 Valor da 

causa: R$ 61.000,00 ESPÉCIE: [Reconhecimento / Dissolução]->DIVÓRCIO 

LITIGIOSO (99) POLO ATIVO: Nome: ADNELIA FERREIRA LIMA Endereço: 

Rua II, Quadra 11, lote 10, s/n, Loteamento Três Irmãos, PEDRA PRETA - 

MT - CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: Nome: MAURICIO DE SOUSA CRUZ 

Endereço: rua II, quadra 11, Lote 10, s/n, loteamento três Irmãos, PEDRA 

PRETA - MT - CEP: 78795-000 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PATRONA DO 

POLO ATIVO, para que no prazo de 15 (quinze) dias, sane a 

irregularidade apontada no despacho Id. 30120475, sob pena de 

indeferimento da inicial e extinção do feito sem resolução de mérito. 

PEDRA PRETA, 13 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000102-58.2020.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

DURVALINA MARIA DE SOUZA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

DELCI BALEEIRO SOUZA OAB - MT10246-O (ADVOGADO(A))

DENIVAN BALEEIRO BONADIO OAB - MT22319/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRA PRETA 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA VARA ÚNICA DE PEDRA PRETA Rua Oscar Soares, 443, CENTRO, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO 

ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 1000102-58.2020.8.11.0022 Valor da 

causa: R$ 36.200,00 ESPÉCIE: [Urgência]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL 
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(7) POLO ATIVO: Nome: DURVALINA MARIA DE SOUZA Endereço: Rua 

Tomé de Souza, 03, Independente, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

POLO PASSIVO: Nome: SECRETÁRIO DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO Endereço: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MATO 

GROSSO, Sem número, AVENIDA DOUTOR MÁRIO CARDI FILHO, S/N, 

CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-902 

Nome: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRA PRETA Endereço: 

Rua Governador Fernando Correia da Costa, 632, Centro, PEDRA PRETA - 

MT - CEP: 78795-000 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DOS PATRONOS DO POLO 

ATIVO do inteiro teor da sentença Id. 30144015, exara nos autos 

mencionados. PEDRA PRETA, 13 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000672-78.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

D. D. S. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA PEREIRA COSTA OAB - MT0021425A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. D. S. C. (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA VARA ÚNICA DE PEDRA PRETA Rua Oscar Soares, 443, CENTRO, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGERIO 

MARTINS PROCESSO n. 1000672-78.2019.8.11.0022 Valor da causa: R$ 

3.592,80 ESPÉCIE: [Alimentos]->ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 

(69) POLO ATIVO: Nome: DAYANE DE SOUZA DA SILVA Endereço: rua 

dois, 13, três Irmãos, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO 

PASSIVO: Nome: VALDECIR DOS SANTOS CARDOSO Endereço: Rua 

Antonio Marcos Ferreira, 405, são sebastião, PEDRA PRETA - MT - CEP: 

78795-000 Senhor(a) Advogado(a): A presente referente ao processo 

acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

08/04/2020 Hora: 08:20 PEDRA PRETA, 13 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000001-21.2020.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI FURTADO BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO FAUSTINO NETO OAB - MT0010364S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO FRANCISCO BORGES (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA VARA ÚNICA DE PEDRA PRETA Rua Oscar Soares, 443, CENTRO, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO 

ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 1000001-21.2020.8.11.0022 Valor da 

causa: R$ 1.039,00 ESPÉCIE: [Capacidade]->INTERDIÇÃO (58) POLO 

ATIVO: Nome: VALDECI FURTADO BORGES Endereço: Estrada Rural, s/n, 

Fazenda Lagoa, Zona Rural, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO 

PASSIVO: Nome: SEBASTIAO FRANCISCO BORGES Endereço: Estrada 

Rural, s/n, Fazenda Lagoa, Zona Rural, PEDRA PRETA - MT - CEP: 

78795-000 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO PATRONO DO POLO ATIVO, para 

que comunique ao seu cliente, a comparecer nesta secretaria, para 

assinar o Termo de Curatela Provisória. PEDRA PRETA, 13 de março de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000085-22.2020.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

EVILIM KARINA BARBOSA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANITIELI MARINGOLO LEMOS SILVA OAB - MT0017362A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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MARCIO DE SOUZA BARBOZA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA VARA ÚNICA DE PEDRA PRETA Rua Oscar Soares, 443, CENTRO, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO 

ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 1000085-22.2020.8.11.0022 Valor da 

causa: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: [Capacidade]->INTERDIÇÃO (58) POLO 

ATIVO: Nome: EVILIM KARINA BARBOSA CUNHA Endereço: Rua da 

Comac, 125, Vila Goiás, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO 

PASSIVO: Nome: MARCIO DE SOUZA BARBOZA Endereço: Rua da 

Comac, 125, Vila Goiás, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PATRONA DO POLO ATIVO , para que 

comunique ao seu cliente, a comparecer nesta secretaria, para assinar o 

Termo de Curatela Provisória. PEDRA PRETA, 13 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 59291 Nr: 7-50.2017.811.0022

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daiane Aparecida Batista da Silva, Daiane 

Aparecida Batista da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Naldecy Silva da Silveira 

Macedo - OAB:20.588-MT

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de levantamento da quantia 

penhorada e a restrição dos veículos realizada nos autos, enquanto não 

satisfeito integralmente o crédito tributário.Defiro o pedido de ref. 33, 

suspendendo o feito pelo prazo de 06 (seis) meses.Decorrido o prazo, 

certifique-se, abrindo-se vista à parte exequente para que se manifestar e 

requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.Pedra Preta-MT, 

25 de fevereiro de 2019.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 69446 Nr: 1261-24.2018.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RdSdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriela Pereira Costa - 

OAB:MT/21425

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Roberto dos Santos 

- OAB:MT/18.254/B, Renato Gonçalves Raposo - OAB:MT/9892-B

 Em face ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a os pedidos 

formulados na inicial, mantendo a verba alimentícia em 33% do salario 

mínimo nacional mais 50% das despesas extras com vestuário, escola e 

médico-hospitalares devidamente comprovado os gastos, determinando a 

requerida que proceda a devolução do cartão alimentação ao autor, com 

fulcro nos artigos 1.694, §1º e 1.699, ambos do Código Civil e artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil.As petições de ref.45 e 46 solicitando 

a habilitação de advogado nomeado, devem ser desconsideradas, visto 

que o requerido e sua representante já foram representados por 

advogado nomeado em ref.35.Ante os serviços prestados pelo advogado 

nomeado Dr. Renato Gonçalves Raposo, arbitro os honorários 

advocatícios em 01 (um) URH, a ser suportada pelo Estado de Mato 

Grosso. Expeça-se respectiva certidão.Sem condenação às custas, ante 

gratuidade

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 67274 Nr: 427-21.2018.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRdS, GdSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luamar Nascimento Canuto - 

OAB:MT/16.660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Verifica-se que houve omissão na decisão, pois não se referiu aos 

honorários da causídica que foi nomeada para proceder a defesa da parte 

exequente.

Ante o serviço prestado pela advogada nomeada no presente feito, Dra. 

Luamar Nascimento Camudo, inscrito na OAB/MT sob o nº 16.660, arbitro 

os honorários advocatícios em 01 (uma) URH, a ser suportado pelo Estado 

de Mato Grosso. Expeça-se a respectiva certidão.

Suprimindo a omissão existente, cumpram-se as determinações da 

decisão retro.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências

 Pedra Preta-MT, 10 de março de 2020.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 63425 Nr: 1969-11.2017.811.0022

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Panamericano S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Edivaldo Muniz da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sergio Schulze - OAB:SC/7629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Indefiro pleito de ref.55, haja vista que o exequente não demonstrou o 

esgotamento de todos os meios de buscas.

Com relação à alegação de juntada de certidão de óbito em ref. 55, verifico 

que não foi devidamente juntada, intime-se o patrono do autor para juntar 

referida certidão no prazo de 05 (cinco) dias.

Após a juntada, tendo em vista a informação de que o executado faleceu, 

conforme autos de código 60984, e, havendo a necessidade de 

habilitação do espólio ou dos sucessores desse, suspendo o processo 

pelo prazo de 06 (seis) meses, conforme o disposto no artigo 313, inciso I, 

do Código de Processo Civil.

Determino a intimação da parte exequente para qualifique aos autos o 

espólio do autor, ou caso ainda não aberto inventário, seus sucessores, 

em até 30 (trinta) dias (art. 313, §2º, II, do CPC).

Após, decorrido o prazo com ou sem manifestação, certifique-se e 

venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 11 de março de 2020.
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Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 71932 Nr: 2290-12.2018.811.0022

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jair Camilo de Souza Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jair Camilo de Souza Junior 

- OAB: 7043/MT

 Vistos etc.

Defiro o pleito de ref. 65.

Reitere o ofício do Banco Central, conforme determinado da sentença 

retro.

Expeça-se ofício ao Banco do Brasil e o Banco Bradesco, encaminhando 

cópia do ofício juntado em ref. 18, solicitando o CANCELAMENTO DA 

SUSPENSÃO da participação do requerido Jair Camilo de Souza Júnior em 

linha de financiamentos e estabelecimentos de crédito, incentivos e 

benefícios fiscais concedidos pelo poder público, no prazo de 5 (cinco) 

dias, encaminhando a resposta.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 12 de março de 2020.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 60520 Nr: 594-72.2017.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciana Brito de Oliveira, DBdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre da Silva Noronha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnes Laís de Oliveira dos 

Anjos - OAB:MT/19872, Daniele Luzini dos Reis - OAB:MT/21712, 

Welson Gaiva Marino - OAB:MT/14033

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista que em consulta ao Sistema Infoseg logrei êxito em 

encontrar novo endereço do requerido, expeça-se carta precatória com a 

finalidade de citação do requerido nos endereços: Rua Birigui 184, casa 2, 

Marajoara II, Município de Santo André-SP; Rua da Silla Nallon Gonzaga, n. 

136, Ap. 115 e/ou 116 bloco C, Parque Marajoara, município de Santo 

André-SP, cep: 09112-000

Tendo em vista que o teor do motivo da negativa constante na carta 

precatória expedida acostada em ref. 91, REDESIGNO a audiência de 

conciliação para o dia 17 de junho de 2020, às 08h00min, a ser realizada 

no núcleo de conciliação dessa Comarca.

Expeça-se carta precatória com tempo hábil para realizar a citação da 

parte requerida nos endereços supracitados, com pelo menos 20 (vinte) 

dias de antecedência, conforme disposto no artigo 334 do CPC, para 

comparecer a audiência de conciliação, devidamente acompanhado de 

advogado.

Cientifique a parte requerida de que a contestação poderá ser 

apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data 

da audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer das partes 

não comparecer ou, comparecendo, não haver composição, ou, ainda, 

contar do seu pedido expresso de desinteresse na composição 

consensual (art. 335, do CPC), observando as matérias de defesa 

elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC, consignadas às advertências do 

artigo 344 do mesmo códex.

Deverá constar no ato de intimação do autor e de citação do requerido que 

o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, CPC).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 12 de março de 2020.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 60524 Nr: 597-27.2017.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciana Brito de Oliveira, MABdN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre da Silva Noronha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnes Laís de Oliveira dos 

Anjos - OAB:MT/19872, Daniele Luzini dos Reis - OAB:MT/21712, 

Welson Gaiva Marino - OAB:MT/14033

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista que em consulta ao Sistema Infoseg logrei êxito em 

encontrar novo endereço do executado, expeça-se carta precatória com 

a finalidade de citação do requerido nos endereços: Rua Birigui 184, casa 

2, Marajoara II, Município de Santo André-SP; Rua da Silla Nallon Gonzaga, 

n. 136, Ap. 115 e/ou 116 bloco C, Parque Marajoara, município de Santo 

André-SP, cep: 09112-000.

Cumpra-se conforme determinado na decisão de ref. 11, expedindo o 

necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 12 de março de 2020.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 60590 Nr: 639-76.2017.811.0022

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LBdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnes Laís de Oliveira dos 

Anjos - OAB:MT/19872, Daniele Luzini dos Reis - OAB:MT/21712, 

Welson Gaiva Marino - OAB:MT/14033

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista que em consulta ao Sistema Infoseg logrei êxito em 

encontrar novo endereço do requerido, expeça-se carta precatória com a 

finalidade de citação do requerido nos endereços: Rua Birigui 184, casa 2, 

Marajoara II, Município de Santo André-SP; Rua da Silla Nallon Gonzaga, n. 

136, Ap. 115 e/ou 116 bloco C, Parque Marajoara, município de Santo 

André-SP, cep: 09112-000

Tendo em vista que o teor do motivo da negativa constante na carta 

precatória expedida acostada em ref. 91, REDESIGNO a audiência de 

conciliação para o dia 17 de junho de 2020, às 08h20min, a ser realizada 

no núcleo de conciliação dessa Comarca.

Expeça-se carta precatória com tempo hábil para realizar a citação da 

parte requerida nos endereços supracitados, com pelo menos 20 (vinte) 

dias de antecedência, conforme disposto no artigo 334 do CPC, para 

comparecer a audiência de conciliação, devidamente acompanhado de 

advogado.

Cientifique a parte requerida de que a contestação poderá ser 

apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data 

da audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer das partes 

não comparecer ou, comparecendo, não haver composição, ou, ainda, 

contar do seu pedido expresso de desinteresse na composição 

consensual (art. 335, do CPC), observando as matérias de defesa 

elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC, consignadas às advertências do 

artigo 344 do mesmo códex.

Deverá constar no ato de intimação do autor e de citação do requerido que 

o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 
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9º, CPC).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 12 de março de 2020.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 60912 Nr: 809-48.2017.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciana Brito de Oliveira, MABdN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre da Silva Noronha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnes Laís de Oliveira dos 

Anjos - OAB:MT/19872, Daniele Luzini dos Reis - OAB:MT/21712, 

Welson Gaiva Marino - OAB:MT/14033

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro em parte o pleito de ref. 76.

Oficie-se a Delegacia de Polícia Civil de Pedra Pedra encaminhando o 

mandado de prisão expedido em desfavor do executado Alexandre da 

Silva Noronha para o devido cumprimento, informando que o devedor se 

encontra na Comarca de Pedra Preta-MT temporariamente.

Intime-se a parte exequente para informar nos autos e à Delegacia de 

Polícia, COM URGÊNCIA, o endereço certo do executado se encontra para 

o cumprimento do mandado de prisão.

Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 12 de março de 2020.

Marcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59291 Nr: 7-50.2017.811.0022

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daiane Aparecida Batista da Silva, Daiane 

Aparecida Batista da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Naldecy Silva da Silveira 

Macedo - OAB:20.588-MT

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte executada, para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

562,52 (quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta e dois centavos), 

a que foi condenada nos termos da r. sentença de Ref. 48. Este valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze 

reais e quarenta centavos) para recolhimento da guia de custas e R$ 

149,12 (cento e quarenta e nove reais e doze centavos), para fins de guia 

de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, 

link: Emissão de Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista 

– custas finais/remanescentes – preencher o número único do processo e 

buscar, após conferir os dados do processo – clicar em próximo – 

preencher os dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas 

– gerar guia. Informo, ainda, que após o pagamento da guia emitida deverá 

ser protocolada o comprovante de pagamento na Central de Arrecadação 

e Arquivamento, para as devidas baixas.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000253-24.2020.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

JAILTON GOMES BIZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENIVAN BALEEIRO BONADIO OAB - MT22319/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 

1000253-24.2020.8.11.0022 Valor da causa: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PETIÇÃO CÍVEL (241) 

POLO ATIVO: Nome: JAILTON GOMES BIZERRA Endereço: Rua Dois, 34, 

Jardim Mato Grosso, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO 

PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, 1376, 

AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, 

SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 Senhor(a) Advogado(a): A presente 

car referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, para 

COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Sala de audiência de conciliação de Pedra Preta 

Data: 29/04/2020 Hora: 15:20 PEDRA PRETA, 13 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000266-23.2020.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

WESLAYNE NAYARA DE SOUZA TAVARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENIVAN BALEEIRO BONADIO OAB - MT22319/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 

1000266-23.2020.8.11.0022 Valor da causa: R$ 10.173,48 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: WESLAYNE NAYARA DE SOUZA TAVARES Endereço: Rua 

Tiradentes, 466, Centro, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO 

PASSIVO: Nome: CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO 

LTDA Endereço: Rua Voluntarios da Patria, 350, Sala 19 E 21 A Edifício 

Shopping Cuiabá, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-130 

Senhor(a) Advogado(a) A presente carta, referente ao processo acima 

identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 
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qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de audiência 

de conciliação de Pedra Preta Data: 22/04/2020 Hora: 15:00 PEDRA 

PRETA, 13 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000268-90.2020.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ELEANDRO PEREIRA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - MT16495-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 

1000268-90.2020.8.11.0022 Valor da causa: R$ 10.192,33 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: ELEANDRO PEREIRA 

LOPES Endereço: Rua Judiciario, 51, Sao Marcos, PEDRA PRETA - MT - 

CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: 

TELEFÔNICA BRASIL S/A, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 

1376, CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 Senhor(a) 

Advogado(a) A presente car referente ao processo acima identificado, 

tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo 

ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Sala de audiência de conciliação de Pedra Preta 

Data: 29/04/2020 Hora: 13:00 PEDRA PRETA, 13 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000271-45.2020.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER DA SILVA NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENIVAN BALEEIRO BONADIO OAB - MT22319/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 

1000271-45.2020.8.11.0022 Valor da causa: R$ 10.102,00 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, Telefonia, Indenização por Dano Moral]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: VALTER DA SILVA NEVES Endereço: Rua Marechal C. M. Rondon, 

73, Loteamento Jinya Konno, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO 

PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, 1376, 

AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, 

SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 Senhor(a) Advogado(a): A presente 

referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À 

AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de 

audiência de conciliação de Pedra Preta Data: 29/04/2020 Hora: 13:40 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

PEDRA PRETA, 13 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 
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Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000284-44.2020.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

IZALDINA SOUSA EVANGELISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - MT16495-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 

1000284-44.2020.8.11.0022 Valor da causa: R$ 96,80 ESPÉCIE: [Inclusão 

Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: IZALDINA SOUSA 

EVANGELISTA Endereço: RUA CANDIDO BORGES, 251, VILA SAO 

SEBASTIAO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: 

Nome: VIVO S.A. Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, AVENIDA 

ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, SÃO 

PAULO - SP - CEP: 04571-936 Senhor(a) Advogado(a) A presente 

referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À 

AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de 

audiência de conciliação de Pedra Preta Data: 29/04/2020 Hora: 14:20 

PEDRA PRETA, 13 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000287-96.2020.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ADOLFO CARDOSO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIESER DA SILVA LEITE OAB - MT6384-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 

1000287-96.2020.8.11.0022 Valor da causa: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PETIÇÃO CÍVEL (241) 

POLO ATIVO: Nome: ADOLFO CARDOSO DOS SANTOS Endereço: rua 

Tiradentes, 764, centro, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO 

PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: TELEMAT CELULAR, AVENIDA 

PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78045-901 Senhor(a) Advogado(a) A presente referente ao processo 

acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de audiência 

de conciliação de Pedra Preta Data: 06/05/2020 Hora: 13:00 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

PEDRA PRETA, 13 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000288-81.2020.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ADOLFO CARDOSO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIESER DA SILVA LEITE OAB - MT6384-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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OI S.A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 

1000288-81.2020.8.11.0022 Valor da causa: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PETIÇÃO CÍVEL (241) 

POLO ATIVO: Nome: ADOLFO CARDOSO DOS SANTOS Endereço: rua 

Tiradentes, 764, centro, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO 

PASSIVO: Nome: OI S.A Endereço: rua barão de melgaço, 3209, 

Inexistente, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78020-801 Senhor(a) 

Advogadoa(a): A presente referente ao processo acima identificado, tem 

por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo 

ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Sala de audiência de conciliação de Pedra Preta 

Data: 06/05/2020 Hora: 13:20 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. As partes deverão 

se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, 

oportunidade em que será buscada a composição entre as partes. A 

ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de 

multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, 

s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. PEDRA PRETA, 13 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000292-21.2020.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ADIMAR REZENDE DO CARMO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA MOREIRA REZENDE OAB - MT21961/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOVENILDA VIEIRA COELHO DE ARAUJO (REU)

MARCELO ENRIQUE DAN DE ARAUJO (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 

1000292-21.2020.8.11.0022 Valor da causa: R$ 10.194,14 ESPÉCIE: 

[Cheque, Perdas e Danos, Honorários Advocatícios]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: ADIMAR REZENDE 

DO CARMO Endereço: RUA DOIS, 1589, JARDIM GRAMADO I, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78714-216 POLO PASSIVO: Nome: 

JOVENILDA VIEIRA COELHO DE ARAUJO Endereço: AVENIDA FREI 

SERVÁCIO, 382, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 Nome: 

MARCELO ENRIQUE DAN DE ARAUJO Endereço: AVENIDA FREI 

SERVÁCIO, 382, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

Senhor(a) Advogado(a) A presente referente ao processo acima 

identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de audiência 

de conciliação de Pedra Preta Data: 29/04/2020 Hora: 15:00 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

PEDRA PRETA, 13 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000070-87.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO MACHADO DOS SANTOS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANELISE SOUZA ARAUJO DIAS OAB - MT25360/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUZANA RODRIGUES NOGUEIRA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.
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(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 

1000070-87.2019.8.11.0022 Valor da causa: R$ 4.336,83 ESPÉCIE: 

[Cheque]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO 

ATIVO: Nome: DANILO MACHADO DOS SANTOS Endereço: Rua B, 

Quadra 09, Lote 11, COLINA VERDE, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

POLO PASSIVO: Nome: SUZANA RODRIGUES NOGUEIRA Endereço: 

ANISIO BRAGA, 179, COPA RONDON, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78740-022 Senhor(a) Advogado(a): A presente referente ao processo 

acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de audiência 

de conciliação de Pedra Preta Data: 29/04/2020 Hora: 14:40 PEDRA 

PRETA, 13 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000261-69.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA FRANCISCA MAGALHAES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE LUZINI DOS REIS OAB - MT21712/O (ADVOGADO(A))

AGNES LAIS DE OLIVEIRA DOS ANJOS OAB - MT19872/O 

(ADVOGADO(A))

WELSON GAIVA MARINO OAB - MT0014033A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

1000261-69.2018.8.11.0022. REQUERENTE: RAFAELA FRANCISCA 

MAGALHAES DOS SANTOS REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos etc. Trata-se 

de cumprimento de sentença ingressada por RAFAELA FRANCISCA 

MAGALHAES DOS SANTOS em desfavor de FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITORIOS NÃOPADRONIZADOS NPL II, ambos 

qualificados nos autos. Assim, recebo o pedido de cumprimento de 

sentença. Retifique a autuação, de modo a constar o nome da ação como 

cumprimento de sentença e alterando as partes, efetivando as demais 

alterações na Secretaria do Juizado Especial. Obedecendo ao que dispõe 

o artigo 52, inciso IV, da Lei 9.099/95, deve a presente execução 

processar-se aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de 

Processo Civil. Após, intime-se a parte executada para efetuar pagamento 

do débito exequendo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incorrer 

na multa de 10% sobre o valor do débito, nos termos do artigo 523, do 

Código de Processo Civil. Cientifique o executado que após o transcurso 

do prazo para o pagamento (art. 523, “caput”, do CPC), terá o prazo de 15 

(quinze) dias para apresentar impugnação, observando as matérias de 

defesa elencadas no artigo 525 do CPC. Decorrido o prazo supra, não 

efetuado o pagamento do débito, determino a expedição de mandado de 

penhora, para que seja penhorados tantos bens quantos bastem para 

garantir a presente execução, tomando o Oficial de Justiça às cautelas 

devidas, para que não sejam penhorados bens de terceiros, consoante 

determina o art. 523, §3º, do Código de Processo Civil. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, data da 

assinatura eletrônica Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000261-69.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA FRANCISCA MAGALHAES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE LUZINI DOS REIS OAB - MT21712/O (ADVOGADO(A))

AGNES LAIS DE OLIVEIRA DOS ANJOS OAB - MT19872/O 

(ADVOGADO(A))

WELSON GAIVA MARINO OAB - MT0014033A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

1000261-69.2018.8.11.0022. REQUERENTE: RAFAELA FRANCISCA 

MAGALHAES DOS SANTOS REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos etc. Trata-se 

de cumprimento de sentença ingressada por RAFAELA FRANCISCA 

MAGALHAES DOS SANTOS em desfavor de FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITORIOS NÃOPADRONIZADOS NPL II, ambos 

qualificados nos autos. Assim, recebo o pedido de cumprimento de 

sentença. Retifique a autuação, de modo a constar o nome da ação como 

cumprimento de sentença e alterando as partes, efetivando as demais 

alterações na Secretaria do Juizado Especial. Obedecendo ao que dispõe 

o artigo 52, inciso IV, da Lei 9.099/95, deve a presente execução 

processar-se aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de 

Processo Civil. Após, intime-se a parte executada para efetuar pagamento 

do débito exequendo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incorrer 

na multa de 10% sobre o valor do débito, nos termos do artigo 523, do 

Código de Processo Civil. Cientifique o executado que após o transcurso 

do prazo para o pagamento (art. 523, “caput”, do CPC), terá o prazo de 15 

(quinze) dias para apresentar impugnação, observando as matérias de 

defesa elencadas no artigo 525 do CPC. Decorrido o prazo supra, não 

efetuado o pagamento do débito, determino a expedição de mandado de 

penhora, para que seja penhorados tantos bens quantos bastem para 

garantir a presente execução, tomando o Oficial de Justiça às cautelas 

devidas, para que não sejam penhorados bens de terceiros, consoante 

determina o art. 523, §3º, do Código de Processo Civil. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, data da 

assinatura eletrônica Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000261-69.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA FRANCISCA MAGALHAES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE LUZINI DOS REIS OAB - MT21712/O (ADVOGADO(A))

AGNES LAIS DE OLIVEIRA DOS ANJOS OAB - MT19872/O 

(ADVOGADO(A))

WELSON GAIVA MARINO OAB - MT0014033A-O (ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069616/3/2020 Página 733 de 799



Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

1000261-69.2018.8.11.0022. REQUERENTE: RAFAELA FRANCISCA 

MAGALHAES DOS SANTOS REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos etc. Trata-se 

de cumprimento de sentença ingressada por RAFAELA FRANCISCA 

MAGALHAES DOS SANTOS em desfavor de FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITORIOS NÃOPADRONIZADOS NPL II, ambos 

qualificados nos autos. Assim, recebo o pedido de cumprimento de 

sentença. Retifique a autuação, de modo a constar o nome da ação como 

cumprimento de sentença e alterando as partes, efetivando as demais 

alterações na Secretaria do Juizado Especial. Obedecendo ao que dispõe 

o artigo 52, inciso IV, da Lei 9.099/95, deve a presente execução 

processar-se aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de 

Processo Civil. Após, intime-se a parte executada para efetuar pagamento 

do débito exequendo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incorrer 

na multa de 10% sobre o valor do débito, nos termos do artigo 523, do 

Código de Processo Civil. Cientifique o executado que após o transcurso 

do prazo para o pagamento (art. 523, “caput”, do CPC), terá o prazo de 15 

(quinze) dias para apresentar impugnação, observando as matérias de 

defesa elencadas no artigo 525 do CPC. Decorrido o prazo supra, não 

efetuado o pagamento do débito, determino a expedição de mandado de 

penhora, para que seja penhorados tantos bens quantos bastem para 

garantir a presente execução, tomando o Oficial de Justiça às cautelas 

devidas, para que não sejam penhorados bens de terceiros, consoante 

determina o art. 523, §3º, do Código de Processo Civil. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, data da 

assinatura eletrônica Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000205-65.2020.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

LORRAYNE DOS SANTOS COUTINHO AGUIAR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MOTO CAMPO LTDA (REQUERIDO)

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

1000205-65.2020.8.11.0022. REQUERENTE: LORRAYNE DOS SANTOS 

COUTINHO AGUIAR REQUERIDO: MOTO CAMPO LTDA, ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA SENTENÇA Vistos etc. Trata-se 

de pedido de Alvará Judicial interposta por LORRAYNE DOS SANTOS 

COUTINHO AGUIAR, devidamente qualificada nos autos, requerendo que 

seja expedido alvará para retirada/aquisição de uma motocicleta, 

proveniente do Consórcio Honda contratado pela “de cujus” Maria 

Aparecida dos Santos Coutinho junto as requeridas ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA e MOTO CAMPO HONDA. Narra a 

requerente, que a Sra. Maria Aparecida dos Santos Coutinho veio a 

falecer deixando como únicas herdeiras a requerente e Izabella Coutinho 

Aguiar, deixando um consórcio de uma motocicleta Honda Biz 125 no valor 

de R$ 10.746,00 (dez mil setecentos e quarenta e seis reais) junto as 

requeridas. A herdeira Izabella Coutinho Aguiar renunciou a sua quota 

parte, conforme declaração apresentada. Por tais razões, requer a 

procedência da ação, expedindo o competente alvará judicial com a 

finalidade de retirada/aquisição da Motocicleta Honda Biz 125, e que o bem 

seja entregue livre de qualquer alienação, pois o mesmo foi quitado por 

meio de Seguro conforme contrato juntado. Por fim, informa não possuir 

interesse na realização de Audiência de Conciliação. Juntou documentos a 

inicial. Vieram-me os autos conclusos. Eis o relatório. Fundamento. Decido. 

Da análise aos documentos anexos à peça inicial verifica que restou 

comprovado o falecimento de MARIA APARECIDA DOS SANTOS 

COUTINHO, a qualidade da requerente LORRAYNE DOS SANTOS 

COUTINHO AGUIAR como filha e herdeira da “de cujus”, e a sua irmã 

Izabella Coutinho Aguiar, renunciou a sua quota parte, conforme 

declaração apresentada com reconhecimento de firma da assinatura em 

cartório. Ademais, restou comprovado a regularidade do pagamento das 

parcelas pela falecida Maria Aparecida dos Santos Coutinho, acerca do 

consórcio Honda, até a data de seu óbito, conforme extrato de pagamento 

juntado aos autos. Desse modo, inexiste óbice ao deferimento do pedido 

inicial, sendo que a expedição de alvará é indispensável para que a 

requerente LORRAYNE DOS SANTOS COUTINHO AGUIAR possa receber 

o referido bem, conforme dispõe o regulamento de Grupo de Consórcio 

Destinado a Aquisição de Produto Honda, no item 20.4., anexo. Ante o 

exposto, e por tudo mais que nos autos constam, com fulcro no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o presente 

feito, com resolução de mérito, para autorizar a requerente LORRAYNE 

DOS SANTOS COUTINHO AGUIAR a proceder a retirada/aquisição da 

motocicleta Honda Biz 125 no valor de R$ 10.746,00 (dez mil setecentos e 

quarenta e seis reais), livre de qualquer alienação, haja vista a quitação 

integral do débito por meio do seguro prestamista contratado, referente ao 

Consórcio Honda contratado pela Sra. Maria Aparecida dos Santos 

Coutinho. DETERMINO desde já, a expedição do alvará judicial. Cancelo 

audiência de conciliação designada. Sem custas e honorários 

advocatícios. Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e 

baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Pedra Preta, data da assinatura 

eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Comarca de Poconé

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000079-94.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

J. A. N. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS PAULO ALENCAR DE OLIVEIRA OAB - MT17536-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. B. D. C. (REU)

N. B. N. (REU)

Outros Interessados:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(CUSTOS LEGIS)

 

DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA: audiência de CONCILIAÇÃO, para o dia 31 

de março de 2020, às 18h 00min. SALA 03 LOCAL DA AUDIÊNCIA: 

Endereço do Fórum: Avenida Dom Aquino -. Nº 372, Bairro: Centro, 

Cidade: POCONÉ-MT, CEP: 78.175-000 Telefone(s): 065 3345-1507/2022, 

065 3345-1919.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000209-84.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA CECILIA DE CAMPOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

 

DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA: audiência de CONCILIAÇÃO, para o dia 31 

de março de 2020, às 17h 00min. SALA 03 LOCAL DA AUDIÊNCIA: 

Endereço do Fórum: Avenida Dom Aquino -. Nº 372, Bairro: Centro, 

Cidade: POCONÉ-MT, CEP: 78.175-000 Telefone(s): 065 3345-1507/2022, 

065 3345-1919.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000212-39.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO DE MORAES (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

 

DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA: audiência de CONCILIAÇÃO, para o dia 31 

de março de 2020, às 17h 30min. SALA 03 LOCAL DA AUDIÊNCIA: 

Endereço do Fórum: Avenida Dom Aquino -. Nº 372, Bairro: Centro, 

Cidade: POCONÉ-MT, CEP: 78.175-000 Telefone(s): 065 3345-1507/2022, 

065 3345-1919.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000021-91.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELSON ELIAS DE ARRUDA OAB - MT21577-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

 

DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA: audiência de CONCILIAÇÃO, para o dia 31 

de março de 2020, às 14h 00min. SALA 03 LOCAL DA AUDIÊNCIA: 

Endereço do Fórum: Avenida Dom Aquino -. Nº 372, Bairro: Centro, 

Cidade: POCONÉ-MT, CEP: 78.175-000 Telefone(s): 065 3345-1507/2022, 

065 3345-1919.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000130-08.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDA DA GUIA FERNANDEZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

 

DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA: audiência de CONCILIAÇÃO, para o dia 31 

de março de 2020, às 14h 30min. SALA 01 LOCAL DA AUDIÊNCIA: 

Endereço do Fórum: Avenida Dom Aquino -. Nº 372, Bairro: Centro, 

Cidade: POCONÉ-MT, CEP: 78.175-000 Telefone(s): 065 3345-1507/2022, 

065 3345-1919.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000159-58.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDINA NILDES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

 

DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA: audiência de CONCILIAÇÃO, para o dia 31 

de março de 2020, às 15h 00min. SALA 01 LOCAL DA AUDIÊNCIA: 

Endereço do Fórum: Avenida Dom Aquino -. Nº 372, Bairro: Centro, 

Cidade: POCONÉ-MT, CEP: 78.175-000 Telefone(s): 065 3345-1507/2022, 

065 3345-1919.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000159-58.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDINA NILDES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

 

DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA: audiência de CONCILIAÇÃO, para o dia 31 

de março de 2020, às 15h 00min. SALA 01 LOCAL DA AUDIÊNCIA: 

Endereço do Fórum: Avenida Dom Aquino -. Nº 372, Bairro: Centro, 

Cidade: POCONÉ-MT, CEP: 78.175-000 Telefone(s): 065 3345-1507/2022, 

065 3345-1919.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000161-28.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE MORAES ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

 

DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA: audiência de CONCILIAÇÃO, para o dia 31 

de março de 2020, às 15h 00min. SALA 02 LOCAL DA AUDIÊNCIA: 

Endereço do Fórum: Avenida Dom Aquino -. Nº 372, Bairro: Centro, 

Cidade: POCONÉ-MT, CEP: 78.175-000 Telefone(s): 065 3345-1507/2022, 

065 3345-1919

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000258-28.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

HUMBERTO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA OAB - MT12003-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Banco Safra S-A (REQUERIDO)

 

DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA: audiência de CONCILIAÇÃO, para o dia 31 

de março de 2020, às 08h 30min. SALA 03 LOCAL DA AUDIÊNCIA: 

Endereço do Fórum: Avenida Dom Aquino -. Nº 372, Bairro: Centro, 

Cidade: POCONÉ-MT, CEP: 78.175-000 Telefone(s): 065 3345-1507/2022, 

065 3345-1919.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000016-69.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RAPHAELE DA SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL NASCIMENTO RAMALHO OAB - MT24405-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARDOSO CARNIELO (REQUERIDO)

 

DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA: audiência de CONCILIAÇÃO, para o dia 31 

de março de 2020, às 09h 30min. SALA 03 LOCAL DA AUDIÊNCIA: 

Endereço do Fórum: Avenida Dom Aquino -. Nº 372, Bairro: Centro, 

Cidade: POCONÉ-MT, CEP: 78.175-000 Telefone(s): 065 3345-1507/2022, 

065 3345-1919.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001552-52.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ZENIL DUARTE DO ROSARIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA: audiência de CONCILIAÇÃO, para o dia 31 

de março de 2020, às 11h 00min. SALA 01 LOCAL DA AUDIÊNCIA: 

Endereço do Fórum: Avenida Dom Aquino -. Nº 372, Bairro: Centro, 

Cidade: POCONÉ-MT, CEP: 78.175-000 Telefone(s): 065 3345-1507/2022, 

065 3345-1919.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001552-52.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069616/3/2020 Página 735 de 799



ZENIL DUARTE DO ROSARIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA: audiência de CONCILIAÇÃO, para o dia 31 

de março de 2020, às 11h 00min. SALA 01 LOCAL DA AUDIÊNCIA: 

Endereço do Fórum: Avenida Dom Aquino -. Nº 372, Bairro: Centro, 

Cidade: POCONÉ-MT, CEP: 78.175-000 Telefone(s): 065 3345-1507/2022, 

065 3345-1919.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001542-08.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

 

DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA: audiência de CONCILIAÇÃO, para o dia 31 

de março de 2020, às 11h 00min. SALA 02 LOCAL DA AUDIÊNCIA: 

Endereço do Fórum: Avenida Dom Aquino -. Nº 372, Bairro: Centro, 

Cidade: POCONÉ-MT, CEP: 78.175-000 Telefone(s): 065 3345-1507/2022, 

065 3345-1919.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001542-08.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

 

DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA: audiência de CONCILIAÇÃO, para o dia 31 

de março de 2020, às 11h 00min. SALA 02 LOCAL DA AUDIÊNCIA: 

Endereço do Fórum: Avenida Dom Aquino -. Nº 372, Bairro: Centro, 

Cidade: POCONÉ-MT, CEP: 78.175-000 Telefone(s): 065 3345-1507/2022, 

065 3345-1919.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001533-46.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE CASSIMIRA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

 

DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA: audiência de CONCILIAÇÃO, para o dia 31 

de março de 2020, às 11h 00min. SALA 03 LOCAL DA AUDIÊNCIA: 

Endereço do Fórum: Avenida Dom Aquino -. Nº 372, Bairro: Centro, 

Cidade: POCONÉ-MT, CEP: 78.175-000 Telefone(s): 065 3345-1507/2022, 

065 3345-1919.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001533-46.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE CASSIMIRA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

 

DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA: audiência de CONCILIAÇÃO, para o dia 31 

de março de 2020, às 11h 00min. SALA 03 LOCAL DA AUDIÊNCIA: 

Endereço do Fórum: Avenida Dom Aquino -. Nº 372, Bairro: Centro, 

Cidade: POCONÉ-MT, CEP: 78.175-000 Telefone(s): 065 3345-1507/2022, 

065 3345-1919.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001533-46.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE CASSIMIRA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

 

DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA: audiência de CONCILIAÇÃO, para o dia 31 

de março de 2020, às 11h 00min. SALA 03 LOCAL DA AUDIÊNCIA: 

Endereço do Fórum: Avenida Dom Aquino -. Nº 372, Bairro: Centro, 

Cidade: POCONÉ-MT, CEP: 78.175-000 Telefone(s): 065 3345-1507/2022, 

065 3345-1919.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001533-46.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE CASSIMIRA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

 

DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA: audiência de CONCILIAÇÃO, para o dia 31 

de março de 2020, às 11h 00min. SALA 03 LOCAL DA AUDIÊNCIA: 

Endereço do Fórum: Avenida Dom Aquino -. Nº 372, Bairro: Centro, 

Cidade: POCONÉ-MT, CEP: 78.175-000 Telefone(s): 065 3345-1507/2022, 

065 3345-1919.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001578-50.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EVA NUNES LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

 

DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA: audiência de CONCILIAÇÃO, para o dia 31 

de março de 2020, às 11h 30min. SALA 02 LOCAL DA AUDIÊNCIA: 

Endereço do Fórum: Avenida Dom Aquino -. Nº 372, Bairro: Centro, 

Cidade: POCONÉ-MT, CEP: 78.175-000 Telefone(s): 065 3345-1507/2022, 
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065 3345-1919.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001578-50.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EVA NUNES LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

 

DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA: audiência de CONCILIAÇÃO, para o dia 31 

de março de 2020, às 11h 30min. SALA 02 LOCAL DA AUDIÊNCIA: 

Endereço do Fórum: Avenida Dom Aquino -. Nº 372, Bairro: Centro, 

Cidade: POCONÉ-MT, CEP: 78.175-000 Telefone(s): 065 3345-1507/2022, 

065 3345-1919.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001572-43.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUELINA NUNES RONDON DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

 

DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA: audiência de CONCILIAÇÃO, para o dia 31 

de março de 2020, às 11h 30min. SALA 03 LOCAL DA AUDIÊNCIA: 

Endereço do Fórum: Avenida Dom Aquino -. Nº 372, Bairro: Centro, 

Cidade: POCONÉ-MT, CEP: 78.175-000 Telefone(s): 065 3345-1507/2022, 

065 3345-1919.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001572-43.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUELINA NUNES RONDON DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

 

DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA: audiência de CONCILIAÇÃO, para o dia 31 

de março de 2020, às 11h 30min. SALA 03 LOCAL DA AUDIÊNCIA: 

Endereço do Fórum: Avenida Dom Aquino -. Nº 372, Bairro: Centro, 

Cidade: POCONÉ-MT, CEP: 78.175-000 Telefone(s): 065 3345-1507/2022, 

065 3345-1919.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001576-80.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GALBINO FERNANDES DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

 

DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA: audiência de CONCILIAÇÃO, para o dia 31 

de março de 2020, às 12h 00min. SALA 02 LOCAL DA AUDIÊNCIA: 

Endereço do Fórum: Avenida Dom Aquino -. Nº 372, Bairro: Centro, 

Cidade: POCONÉ-MT, CEP: 78.175-000 Telefone(s): 065 3345-1507/2022, 

065 3345-1919.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001576-80.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GALBINO FERNANDES DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

 

DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA: audiência de CONCILIAÇÃO, para o dia 31 

de março de 2020, às 12h 00min. SALA 02 LOCAL DA AUDIÊNCIA: 

Endereço do Fórum: Avenida Dom Aquino -. Nº 372, Bairro: Centro, 

Cidade: POCONÉ-MT, CEP: 78.175-000 Telefone(s): 065 3345-1507/2022, 

065 3345-1919.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001569-88.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BONIFACIO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

 

DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA: audiência de CONCILIAÇÃO, para o dia 31 

de março de 2020, às 12h 00min. SALA 03 LOCAL DA AUDIÊNCIA: 

Endereço do Fórum: Avenida Dom Aquino -. Nº 372, Bairro: Centro, 

Cidade: POCONÉ-MT, CEP: 78.175-000 Telefone(s): 065 3345-1507/2022, 

065 3345-1919.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001569-88.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BONIFACIO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

 

DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA: audiência de CONCILIAÇÃO, para o dia 31 

de março de 2020, às 12h 00min. SALA 03 LOCAL DA AUDIÊNCIA: 

Endereço do Fórum: Avenida Dom Aquino -. Nº 372, Bairro: Centro, 

Cidade: POCONÉ-MT, CEP: 78.175-000 Telefone(s): 065 3345-1507/2022, 

065 3345-1919.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000175-12.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

NILO JUSTINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL TERRABUIO MOREIRA OAB - MT0018870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(REQUERIDO)
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DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA: audiência de CONCILIAÇÃO, para o dia 31 

de março de 2020, às 12h 30min. SALA 02 LOCAL DA AUDIÊNCIA: 

Endereço do Fórum: Avenida Dom Aquino -. Nº 372, Bairro: Centro, 

Cidade: POCONÉ-MT, CEP: 78.175-000 Telefone(s): 065 3345-1507/2022, 

065 3345-1919.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001980-34.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIO NERES DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

 

DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA: audiência de CONCILIAÇÃO, para o dia 31 

de março de 2020, às 13h 30min. SALA 02 LOCAL DA AUDIÊNCIA: 

Endereço do Fórum: Avenida Dom Aquino -. Nº 372, Bairro: Centro, 

Cidade: POCONÉ-MT, CEP: 78.175-000 Telefone(s): 065 3345-1507/2022, 

065 3345-1919

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001988-11.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ DE ARRUDA PAIXAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

 

DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA: audiência de CONCILIAÇÃO, para o dia 31 

de março de 2020, às 13h 30min. SALA 03 LOCAL DA AUDIÊNCIA: 

Endereço do Fórum: Avenida Dom Aquino -. Nº 372, Bairro: Centro, 

Cidade: POCONÉ-MT, CEP: 78.175-000 Telefone(s): 065 3345-1507/2022, 

065 3345-1919.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001988-11.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ DE ARRUDA PAIXAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

 

DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA: audiência de CONCILIAÇÃO, para o dia 31 

de março de 2020, às 13h 30min. SALA 03 LOCAL DA AUDIÊNCIA: 

Endereço do Fórum: Avenida Dom Aquino -. Nº 372, Bairro: Centro, 

Cidade: POCONÉ-MT, CEP: 78.175-000 Telefone(s): 065 3345-1507/2022, 

065 3345-1919.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002236-74.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LELIA DO NASCIMENTO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

 

DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA: audiência de CONCILIAÇÃO, para o dia 31 

de março de 2020, às 08h 30min. SALA 01 LOCAL DA AUDIÊNCIA: 

Endereço do Fórum: Avenida Dom Aquino -. Nº 372, Bairro: Centro, 

Cidade: POCONÉ-MT, CEP: 78.175-000 Telefone(s): 065 3345-1507/2022, 

065 3345-1919.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002268-79.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

AGUAS DE POCONE S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA: audiência de CONCILIAÇÃO, para o dia 31 

de março de 2020, às 12h 00min. SALA 01 LOCAL DA AUDIÊNCIA: 

Endereço do Fórum: Avenida Dom Aquino -. Nº 372, Bairro: Centro, 

Cidade: POCONÉ-MT, CEP: 78.175-000 Telefone(s): 065 3345-1507/2022, 

065 3345-1919.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001979-49.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUCICLEIDE DE CAMPOS RONDON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

 

DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA: audiência de CONCILIAÇÃO, para o dia 31 

de março de 2020, às 13h 30min. SALA 01 LOCAL DA AUDIÊNCIA: 

Endereço do Fórum: Avenida Dom Aquino -. Nº 372, Bairro: Centro, 

Cidade: POCONÉ-MT, CEP: 78.175-000 Telefone(s): 065 3345-1507/2022, 

065 3345-1919.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000150-96.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA MARIA DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

 

DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA: audiência de CONCILIAÇÃO, para o dia 31 

de março de 2020, às 14h 30min. SALA 02 LOCAL DA AUDIÊNCIA: 

Endereço do Fórum: Avenida Dom Aquino -. Nº 372, Bairro: Centro, 

Cidade: POCONÉ-MT, CEP: 78.175-000 Telefone(s): 065 3345-1507/2022, 

065 3345-1919.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000189-93.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ZENIETA SOARES DA SILVA MACHADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

 

DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA: audiência de CONCILIAÇÃO, para o dia 31 

de março de 2020, às 16h 30min. SALA 01 LOCAL DA AUDIÊNCIA: 

Endereço do Fórum: Avenida Dom Aquino -. Nº 372, Bairro: Centro, 

Cidade: POCONÉ-MT, CEP: 78.175-000 Telefone(s): 065 3345-1507/2022, 

065 3345-1919.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000217-61.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DEONISIO DA COSTA LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

 

DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA: audiência de CONCILIAÇÃO, para o dia 31 

de março de 2020, às 17h 30min. SALA 01 LOCAL DA AUDIÊNCIA: 

Endereço do Fórum: Avenida Dom Aquino -. Nº 372, Bairro: Centro, 

Cidade: POCONÉ-MT, CEP: 78.175-000 Telefone(s): 065 3345-1507/2022, 
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065 3345-1919.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000213-24.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALICE MENDES SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

 

DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA: audiência de CONCILIAÇÃO, para o dia 31 

de março de 2020, às 17h 30min. SALA 02 LOCAL DA AUDIÊNCIA: 

Endereço do Fórum: Avenida Dom Aquino -. Nº 372, Bairro: Centro, 

Cidade: POCONÉ-MT, CEP: 78.175-000 Telefone(s): 065 3345-1507/2022, 

065 3345-1919.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000187-26.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA REMIEL PEREIRA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

 

DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA: audiência de CONCILIAÇÃO, para o dia 31 

de março de 2020, às 16h 30min. SALA 03 LOCAL DA AUDIÊNCIA: 

Endereço do Fórum: Avenida Dom Aquino -. Nº 372, Bairro: Centro, 

Cidade: POCONÉ-MT, CEP: 78.175-000 Telefone(s): 065 3345-1507/2022, 

065 3345-1919.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000155-21.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA MILITINA MARTINS BRANDAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

 

DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA: audiência de CONCILIAÇÃO, para o dia 31 

de março de 2020, às 14h 30min. SALA 03 LOCAL DA AUDIÊNCIA: 

Endereço do Fórum: Avenida Dom Aquino -. Nº 372, Bairro: Centro, 

Cidade: POCONÉ-MT, CEP: 78.175-000 Telefone(s): 065 3345-1507/2022, 

065 3345-1919.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000255-73.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EDSOM MARQUES DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CAMPOS LEITE OAB - MT0021005A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA: audiência de CONCILIAÇÃO, para o dia 31 

de março de 2020, às 12h 30min. SALA 03 LOCAL DA AUDIÊNCIA: 

Endereço do Fórum: Avenida Dom Aquino -. Nº 372, Bairro: Centro, 

Cidade: POCONÉ-MT, CEP: 78.175-000 Telefone(s): 065 3345-1507/2022, 

065 3345-1919

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72987 Nr: 1985-54.2011.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Primo Rossi Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Rodrigues de Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edemilson Koji Motoda - 

OAB:231747/SP, Elber Ribeiro Coutinho de Jesus - 

OAB:15.020-B/MT, Elizete Aparecida Oliveira Scatigna - OAB:12090-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar parte autora para no prazo legal manifestar da decisão de ref. 103 

e da juntada de ref. 105

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 85577 Nr: 502-18.2013.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Édio Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cyro Francisco dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Augusto Neves - 

OAB:12012/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilcecleide Fátima de 

Oliveira Magalhaes - OAB:6.607, Mauricio Bueno Magalhães - 

OAB:7509/MT

 DESPACHO

VISTOS,

Considerando manifestação à ref. 94, bem como, certidão à ref. 95;

Intime-se a parte autora para requerer o que entender de direito no prazo 

de 10 (dez) dias sob pena de extinção e arquivamento.

 Após, certifique-se e façam os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Katia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 104158 Nr: 3153-86.2014.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdir de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S/A Crédito Financiamento e 

Investimento-

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8920/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Esio Oliveira de Souza Filho - 

OAB:15687-A/MT, Luiz Rodrigues Wambier - OAB:14.469-A/MT

 DECISÃO

Vistos,

Compulsando os autos nota-se que em fase recursar deu parcial 

provimento ao recurso;

Intime-se o exequente na forma do art.523 e art.525 do CPC a fim de que 

promova o integral cumprimento da sentença prolatada nos autos.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Katia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 122525 Nr: 1645-37.2016.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson Luis da Fonseca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISAL Administradora de Consórcios LTDA, 

ICATU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT, Joedil Marciano Pires da Silva - OAB:10.229-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Cristina Patini - 

OAB:11660/MT, Edemilson Koji Motoda - OAB:231747/SP, Renato 

Chagas Correa da Silva - OAB:8.184-A/MT

 DESPACHO

Vistos,

Considerando petição de ref. 58, designo a audiência de Instrução e 

Julgamento para o dia 25 de Junho de 2020, às 16h30min.

INTIME-SE na forma dos arts. 269, 270 e 455 do CPC.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Katia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069616/3/2020 Página 739 de 799



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 130511 Nr: 11-69.2017.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maicon Manoel Muniz do Prado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206339/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar parte autora para no prazo legal manifestar juntadas de ref.76, 80, 

84

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 151694 Nr: 929-39.2018.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Vieira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar parte autora para no prazo legal manifestar.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 157685 Nr: 3245-25.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eduardo Matos Eubank de Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rede Cemat - Centrais Elétricas 

Matogrossense S/A (Energisa)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ozana Baptista Gusmão - 

OAB:4062/MT

 DELIBERAÇÕES

A seguir foi proferida decisão nos seguintes termos:

1. Vista para alegações finais escritas para parte requerida, após 

conclusos.

2. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Saem os presentes devidamente intimados da presente decisão.

Nada mais foi dito e nem perguntado, razão por que se encerrou a 

presente audiência, cujo termo, após lido, vai devidamente assinado por 

mim e pelos presentes.

 KÁTIA RODRIGUES OLIVEIRA

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 157829 Nr: 3306-80.2018.811.0028

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriana Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto Carneiro Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON DA SILVA - OAB:17056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Everson de Morais Torres - 

OAB:85992/MG, VIRGILIO DOS GUIMARAES ALVIM - OAB:35382

 DESPACHO

Vistos,

Especifiquem as partes, de forma fundamentada, as provas que 

pretendem produzir, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão 

devendo, no mesmo prazo, depositar o rol de testemunhas caso haja 

interesse na produção de prova oral.

Após, certifique-se se necessário e façam os autos conclusos.

Cumpra-se.

Katia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 180880 Nr: 4456-62.2019.811.0028

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osvaldo de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Karina Cristine da Conceição 

Carmo - OAB:391637

 Intimar advogada do denunciado da juntada de ref. 95

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 70345 Nr: 1383-63.2011.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Crédito Financiamento e 

Investimento-

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josicléia Cristina Bastos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

VISTOS,

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por BV FINANCEIRA 

S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em face de JOSICLEIA 

CRISTINA BASTOS.

 À ref. 90, o Requerente postulou a desistência da presente demanda.

É o relatório.

Decido.

Prescreve o artigo 485, VIII, do CPC, que o juiz não resolverá o mérito 

quando homologar a desistência da ação, devendo haver o consentimento 

do requerido tão somente quando este já tiver apresentada a contestação.

 No caso em apreço, constata-se que a parte requerida até o presente 

não foi citada, não tendo consequentemente apresentado contestação. 

Assim, é despicienda a intimação da parte ré para anuir com o pedido de 

desistência da parte autora, a teor do que dispõe o §4º do artigo 485 do 

CPC.

Diante do exposto, homologo o pedido de desistência proposto pelo 

requerente e, com fundamento no artigo 485, VIII, do CPC/2015, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais, determinando o 

recolhimento, na forma da lei.

Transitada em julgado a presente sentença, após, procedidas as baixas e 

anotações de estilo, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Katia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111744 Nr: 2077-90.2015.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ezair Maria Marçal Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lívia Patriota Holanda de 

Amorim-Procuradora Federal - OAB:2251908

 Intimar partes do retorno dos autos e para no prazo legal manifestar

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 151539 Nr: 853-15.2018.811.0028

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 
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Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AdOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NdA, AdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE CAMPOS LEITE - 

OAB:21005-/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT

 Intimar parte requerida para no prazo legal manifestar juntada de ref. 84

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60847 Nr: 1765-90.2010.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Demertilha Rozaria dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE CAMPOS LEITE - 

OAB:21005-/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar parte autora para no prazo legal manifestar juntada de ref. 152

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 159372 Nr: 3875-81.2018.811.0028

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICENTINA AUXILIADORA DE MORAES 

PINHEIRO-ME, VICENTINA AUXILIADORA DE MORAES PINHEIRO, 

LUCCIANE TITO PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:16.691A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURIANE AUXILIADORA 

PINHEIRO - OAB:18627/O

 Intimar as partes da decisão de ref. 31

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000412-46.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUAN CARLOS MACEDO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CONCEICAO FABIANE DA SILVA OAB - MT26259/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000412-46.2020.8.11.0028 POLO ATIVO:LUAN CARLOS 

MACEDO DE ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CONCEICAO 

FABIANE DA SILVA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Conciliação Juizado Poconé Data: 27/04/2020 

Hora: 13:00 , no endereço: Av. Dom Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT - 

CEP: 78175-000 . 13 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000413-31.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUAN CARLOS MACEDO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CONCEICAO FABIANE DA SILVA OAB - MT26259/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000413-31.2020.8.11.0028 POLO ATIVO:LUAN CARLOS 

MACEDO DE ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CONCEICAO 

FABIANE DA SILVA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Conciliação Juizado Poconé Data: 27/04/2020 

Hora: 13:10 , no endereço: Av. Dom Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT - 

CEP: 78175-000 . 13 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000414-16.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUAN CARLOS MACEDO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CONCEICAO FABIANE DA SILVA OAB - MT26259/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000414-16.2020.8.11.0028 POLO ATIVO:LUAN CARLOS 

MACEDO DE ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CONCEICAO 

FABIANE DA SILVA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Conciliação Juizado Poconé Data: 27/04/2020 

Hora: 13:20 , no endereço: Av. Dom Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT - 

CEP: 78175-000 . 13 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000417-68.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO VICENTE GONCALVES NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA OAB - MT3009-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000417-68.2020.8.11.0028 POLO ATIVO:BENEDITO 

VICENTE GONCALVES NETO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ 

GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA POLO PASSIVO: BANCO BMG S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

Juizado Poconé Data: 27/04/2020 Hora: 13:30 , no endereço: Av. Dom 

Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 . 13 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000291-86.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE PINTO DE QUEIROZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: CONCILIAÇÃO Data: 04/06/2019 Hora: 13:10

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000117-77.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR SILVA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: CONCILIAÇÃO Data: 03/06/2019 Hora: 13:10

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000424-60.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PAULO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA OAB - MT3009-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000424-60.2020.8.11.0028 POLO ATIVO:JOSE PAULO DA 

COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE 

ARRUDA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO SA FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Juizado Poconé 

Data: 27/04/2020 Hora: 13:40 , no endereço: Av. Dom Aquino, 372, 

CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 . 13 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000428-97.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PAULO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA OAB - MT3009-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SAFRA S A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000428-97.2020.8.11.0028 POLO ATIVO:JOSE PAULO DA 

COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE 

ARRUDA POLO PASSIVO: BANCO SAFRA S A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Juizado Poconé Data: 

27/04/2020 Hora: 13:50 , no endereço: Av. Dom Aquino, 372, CENTRO, 

POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 . 13 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000429-82.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PAULO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA OAB - MT3009-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SAFRA S A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000429-82.2020.8.11.0028 POLO ATIVO:JOSE PAULO DA 

COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE 

ARRUDA POLO PASSIVO: BANCO SAFRA S A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Juizado Poconé Data: 

27/04/2020 Hora: 13:50 , no endereço: Av. Dom Aquino, 372, CENTRO, 

POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 . 13 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000430-67.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PAULO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA OAB - MT3009-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SAFRA S A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000430-67.2020.8.11.0028 POLO ATIVO:JOSE PAULO DA 

COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE 

ARRUDA POLO PASSIVO: BANCO SAFRA S A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Juizado Poconé Data: 

27/04/2020 Hora: 13:50 , no endereço: Av. Dom Aquino, 372, CENTRO, 

POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 . 13 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000131-61.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANA RONDON DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé, que foi verificado que o advogado do polo passivo não 

estava cadastrado no sistema, sendo assim será expedido intimação para 

ciência da sentença prolatada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000591-48.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS MARINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACIELLE DE ARRUDA QUINTINO OAB - MT24624-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OTICA ELLO LTDA - ME (REQUERIDO)

AURELIO J. PROCOPIO DA SILVA - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000591-48.2018.8.11.0028 POLO ATIVO:CARLOS 

MARINO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GRACIELLE DE 

ARRUDA QUINTINO POLO PASSIVO: AURELIO J. PROCOPIO DA SILVA - 

ME e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, do polo ativo acima 

qualificado, para que se manifeste sobre a petição do polo passivo incluso 

ao ID 30007598 . 13 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Comarca de Porto dos Gaúchos

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 8/2020-PGA

O Doutor RAFAEL DEPRA PANICHELLA, Juiz de Direito e Diretor do Foro 

da Comarca de Porto dos Gaúchos, Estado de Mato Grosso, e uso de 

suas atribuições legais, etc...

 Considerando o Provimento nº 001/2012/CM, de 02/12/2012, que institui o 

Programa de Avaliação do Estágio Probatório dos Servidores efetivos do 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.

RESOLVE:

Designar as servidoras Marli Trento, matrícula nº 4477, Técnica 

Judiciária/Gestora Geral e Vânia Cristina Machado Blau, matrícula nº 8256, 

Técnica Judiciária/Gestora Judiciária Substituta, ambas lotadas nesta 

Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, juntamente com o Juiz de Direito e 

Diretor do Foro, a Comissão de Análise de Desempenho de Estágio 

Probatório dos Servidores aprovados em concurso público lotados nesta 

Comarca de Porto dos Gaúchos.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Porto dos Gaúchos/MT, 12 de Março de 20 20

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 Juiz de Direito e Diretor do Foro
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Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000230-87.2020.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

SH EMPREENDIMENTOS E IMOVEIS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO RICARDO ZEPELIM OAB - SP207633 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VMX AGROPECUARIA LTDA. (DEPRECADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO DOS GAÚCHOS VARA ÚNICA DE PORTO DOS GAÚCHOS Av. 

Diamantino, 1487, CENTRO, PORTO DOS GAÚCHOS - MT - CEP: 78560-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO PROCESSO n. 

1000230-87.2020.8.11.0019 Valor da causa: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: 

[Diligências]->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) POLO ATIVO: Nome: SH 

EMPREENDIMENTOS E IMOVEIS S.A. Endereço: EDIFÍCIO ESPLANADA 

PARK, 164, RUA JERÔNIMO DA VEIGA 164 - 7 ANDAR - CJ 7D, JARDIM 

EUROPA, SÃO PAULO - SP - CEP: 04536-900 POLO PASSIVO: Nome: VMX 

AGROPECUARIA LTDA. Endereço: RUA GOMES DE CARVALHO, 1306, 8 

andar, VILA OLÍMPIA, SÃO PAULO - SP - CEP: 04547-005 FINALIDADE: 

INTIMAR O AUTOR, através de seu advogado acerca da impossibilidade 

de cumprimento do ato deprecado, vez que ao encaminhar os autos para 

central de mandados os documentos da inicial encontra-se indisponiveis. 

Assim, tome as providencias cabiveis. PORTO DOS GAÚCHOS, 13 de 

março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50488 Nr: 2780-09.2019.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Alves de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sílvio Luiz de Oliveira - 

OAB:3.546/MT/A

 PROCEDO a initmação do douto Advogado Dr. SILVIO LUIZ DE OLIVEIRA, 

inscrito na OAB/MT sob o n° 3.546-A, para patrocinar os interesses do 

acusado DANIEL ALVES DE SOUZA, nos termos e prazos legais, 

conforme decisão supra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 9382 Nr: 543-85.2008.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C.A de Oliveira Madeiras -EPP, Cleonice 

Aparecida de Oliveira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Eduardo Bilibio Piva - 

OAB:16.290/MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:4937/RO, Rodrigo 

Sampaio de Siqueira - OAB:9259/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos.

Trata-se de petitório de fl. 111/111v, em que a aprte exequente pugna pela 

emissão de ofício à DRF (Delegacia de Receita Federal), entretanto, há 

recomendação do CNJ em vigor (Recomendação nº 51/2015), para a 

utilização exclusiva dos sistemas INFOJUD, BACENJUD e RENAJUD para 

transmissão de ordens judiciais à Receita Federal do Brasil, ao Banco 

Central do Brasil e ao Departamento Nacional de Trâsito.

Posto isso, DEFIRO a busca no sistema INFOJUD, ante as inúmeras 

diligências, sem êxito, na busca de bens passíveis de penhora." 

(20080020025725AGI, Relator LECIR MANOEL DA LUZ, 5ª Turma Cível, 

julgado em 17/09/2008, DJ 25/09/2008 p. 81)

Destarte, proceda-se à consulta ao INFOJUD (Receita Federal) para 

fornecer a este juízo cópia das últimas declarações de renda da parte 

executada.

A Secretaria zelará pelo sigilo do processo, procedendo-se anotação na 

capa processual, sendo permitido apenas à parte exequente consulta e 

vistas.

 Cumpra-se as disposições nos artigos 476 e 477 da CNGC. Após, a 

documentação deverá ser destruída.

Após vistas à parte exequente, com ou sem manifestação,

 conclusos, ficando desde já alertada a parte que a falta de manifestação 

poderá ensejar a extinção do referido processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 10077 Nr: 236-97.2009.811.0019

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arnos Industria e Comércio de Madeiras Ltda, 

Dilmar Antonio Schuck

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia Squillace - OAB:, 

Reinaldo Oliveira - OAB:310453, Solange de Holanda Rocha - 

OAB:9893-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO o impulsionamento dos autos, abrindo vista à parte autora para 

manifestação acerca da não localização da parte requerida, conforme 

fls.122verso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 13471 Nr: 1219-28.2011.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderlei Antonio de Abreu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcio Teixeira da Fonseca - 

OAB:8393-A/MT, Simoni Bergamachi da Fonseca - OAB:5.810-MT

 CERTIFICO a INTIMAÇÃO do ACUSADO, por seu advogado, à 

apresentação dos memoriais finais no prazo legal, estando os autos a 

disposição na Secretaria da Vara.

Comarca de Porto Alegre do Norte

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069616/3/2020 Página 743 de 799



Processo Número: 1000400-36.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

R. D. S. C. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITIEL GOMES COSTA OAB - MT0021499A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. P. R. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000400-36.2020.8.11.0059. 

AUTOR: RENILVA DE SOUSA CRUZ REU: SILVANO PEREIRA ROCHA 

Vistos, etc. Diante da previsão legal contida no artigo 189, inciso II, do 

CPC, processe-se em segredo de justiça. Defiro os benefícios da 

Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do art. 98 e seguintes do 

Código de Processo Civil. Compulsando os autos, constato que a relação 

de parentesco entre o filho menor e a parte requerida restou demonstrada. 

Desse modo, diante dos preceitos legais constantes nos artigos 1.694, § 

1º e 1.695 a 1.698, todos do Código Civil e considerando a idade dos 

menores, bem como que é obrigação dos genitores providenciarem o 

sustento dos filhos e sopesando, ainda, a falta de elementos que 

comprovem os rendimentos do polo passivo, arbitro os alimentos 

provisórios em 30% (trinta por cento) do salário mínimo, devidos a partir da 

citação, isso, para possibilitar a satisfação das necessidades mínimas da 

prole e o adimplemento por parte do Requerido. Diante do que dispõe o art. 

334 do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 06 de maio de 

2020, às 14h30min(horário oficial do Estado do Mato Grosso). Nos termos 

do § 3º do art. 334 do CPC, o polo ativo será intimado por meio do 

advogado e o passivo será citado, no mínimo, 20(vinte) dias antes da 

audiência designada. Os envolvidos deverão comparecer, 

obrigatoriamente, com seus respectivos advogados ou defensor público, 

ressaltando que a parte requerida deverá apresentar petição, em caso de 

eventual desinteresse na autocomposição, com 10(dez) dias de 

antecedência da solenidade, nos termos do § 5º do art. 334, CPC. Conste 

nas comunicações que o não comparecimento na audiência ora designada 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da 

causa, revertida em favor do Estado. Os demais pedidos serão analisados 

após a realização da audiência retro designada, caso não haja acordo. O 

início do prazo para contestação, que é de 15 (quinze) dias, será nos 

termos do art. 335 do CPC. Caso a parte autora tenha indicado o número 

da conta bancária para depósito, conste no mandado de citação. Às 

providências para a realização da solenidade. Intimem-se. Cumpra-se. 

Porto Alegre do Norte-MT, 12 de março de 2020. JANAÍNA CRISTINA DE 

ALMEIDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000405-58.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

S. C. A. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TARCISIO BONFIM RIBEIRO OAB - GO27626 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. T. C. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000405-58.2020.8.11.0059. 

AUTOR(A): SHEILA CRISTINA AZEVEDO DE SOUSA REU: LENNON 

TEIXEIRA CABRAL Vistos, etc. Trata-se de ação de reconhecimento e 

dissolução de união estável c/c alimentos e partilha de bens proposta por 

SHEILA CRISTINA AZEVEDO DE SOUSA em face de LENNON TEIXEIRA 

CABRAL, ambos devidamente qualificados. Em sede de tutela de urgência, 

a parte autora requereu a fixação de alimentos provisórios em seu favor 

no importe de três salários mínimos, alegando que trabalhava juntamente 

com o requerido na empresa “Casa do Pintor”, razão pela qual não se 

qualificou e não se inseriu no mercado de trabalho, trabalhando lado a lado 

com seu ex-companheiro na constância da união estável. Ocorre que com 

o fim do relacionamento a autora não conseguiu trabalho sobrevivendo, 

atualmente, com ajuda de familiares. É o breve relato. Decido. Sabe-se que 

a pensão alimentícia entre ex-cônjuges/companheiros é medida 

excepcional, que apenas deve ser concedida quando restar comprovada 

a dificuldade da suplicante em prover o próprio sustento, ou seja, a 

obrigação de prestar alimentos entre ex-cônjuges reclama o 

preenchimento de dois requisitos: a) a necessidade e a incapacidade do 

alimentando de prover o seu próprio sustento; e b) a possibilidade do 

alimentante de fornecer alimentos sem prejuízo de sua subsistência 

(inteligência dos artigos 1.694 e 1.695 do Códex Civil). No caso em tela, em 

pese as alegações da autora, tenho que, em sede de cognição sumária, 

não restou demonstrada a incapacidade da requerente em prover o seu 

próprio sustento, especialmente pelo transcurso do prazo desde o término 

do relacionamento (novembro de 2018) até a propositura da ação (março 

de 2020). Some-se a isso a pouca idade da autora (22 anos), 

concluindo-se que não havria óbice, a priori¸ para seu ingresso no 

mercado de trabalho, o que reforça a necessidade de indeferimento do 

presente pedido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Diante do que 

dispõe o art. 334 do NCPC, designo audiência de conciliação para o dia 15 

de abril de 2020, às 16h30min, horário oficial do Estado de Mato Grosso. 

Nos termos do §3º do art. 334 do NCPC, o polo ativo será intimado por 

meio do advogado e o passivo será citado, no mínimo, 20 (vinte) dias 

antes da audiência designada. Os envolvidos deverão comparecer, 

obrigatoriamente, com seus respectivos advogados ou defensor público, 

ressaltando que a parte requerida deverá apresentar petição, em caso de 

eventual desinteresse na autocomposição, com 10 (dez) dias de 

antecedência da solenidade, nos termos do § 5º do art. 334, NCPC. Conste 

nas comunicações que o não comparecimento na audiência ora designada 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da 

causa, revertida em favor do Estado. O início do prazo para contestação, 

que é de 15 (quinze) dias, será nos termos do art. 335 do NCPC. Defiro os 

benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do art. 98 e 

seguintes do Novo Código de Processo Civil. Quanto aos requerimentos 

formulados no item “e” dos pedidos, serão analisados após a realização 

da audiência de conciliação. Às providências para a realização da 

solenidade.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000415-05.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

DALVI SERPA DE FREITAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA PEREIRA DOS SANTOS SCHUMAHER OAB - SP216821-O 

(ADVOGADO(A))

MARIA LUCIA VIANA SALES OAB - MT5913/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000415-05.2020.8.11.0059. 

AUTOR: DALVI SERPA DE FREITAS REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos, etc. Compulsando os autos, diante dos 

relatos e provas pré-constituída, percebe-se que os pressupostos 

processuais e a condições que ensejam a ação estão regulares em 

conformidade com o rito e com a matéria de mérito (art. 319 e 320 do Novo 

Código de Processo Civil). Assim, ante a existência dos requisitos formais 

e materiais, RECEBO a inicial. Outrossim, entendo ser impositiva a 

concessão da justiça gratuita a requerente a fim de lhe permitir o exercício 

do direito constitucional insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei 

Fundamental, consistente no livre acesso ao Poder Judiciário. Desta 

forma, DEFIRO a gratuidade da justiça ora pleiteada. Deixo de designar 

audiência de conciliação e mediação, visto que é notório o fato de que os 

Procuradores do Requerido NUNCA comparecem a esta Comarca para 

participarem das audiências de instrução. Desta feita, fácil perceber o 

quanto seria inútil a designação da audiência de conciliação/mediação, eis 

que já se pode antever que ela não se realizará por conta da ausência 

dos Procuradores do INSS. Portanto, CITE-SE a autarquia requerida para, 

querendo, apresentar resposta, dentro do prazo legal de 30 (trinta) dias, 

com as advertências a que faz menção o art. 344 do Código de Processo 

Civil. Apresentada a Defesa, INTIME-SE a parte autora, para que, caso 

queira, apresente impugnação, no prazo de 10 (dez) dias. Caso contrário, 

certifique-se e devolvam os autos conclusos para deliberações. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Porto Alegre do 

Norte/MT, 13 de março de 2020. Janaína Cristina de Almeida Juíza de 

Direito
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000413-35.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON MARQUES BARBOSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA PEREIRA DOS SANTOS SCHUMAHER OAB - SP216821-O 

(ADVOGADO(A))

MARIA LUCIA VIANA SALES OAB - MT5913/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000413-35.2020.8.11.0059. 

AUTOR: GILSON MARQUES BARBOSA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos, etc. Compulsando os autos, diante dos 

relatos e provas pré-constituída, percebe-se que os pressupostos 

processuais e a condições que ensejam a ação estão regulares em 

conformidade com o rito e com a matéria de mérito (art. 319 e 320 do Novo 

Código de Processo Civil). Assim, ante a existência dos requisitos formais 

e materiais, RECEBO a inicial. Outrossim, entendo ser impositiva a 

concessão da justiça gratuita a requerente a fim de lhe permitir o exercício 

do direito constitucional insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei 

Fundamental, consistente no livre acesso ao Poder Judiciário. Desta 

forma, DEFIRO a gratuidade da justiça ora pleiteada. Deixo de designar 

audiência de conciliação e mediação, visto que é notório o fato de que os 

Procuradores do Requerido NUNCA comparecem a esta Comarca para 

participarem das audiências de instrução. Desta feita, fácil perceber o 

quanto seria inútil a designação da audiência de conciliação/mediação, eis 

que já se pode antever que ela não se realizará por conta da ausência 

dos Procuradores do INSS. Portanto, CITE-SE a autarquia requerida para, 

querendo, apresentar resposta, dentro do prazo legal de 30 (trinta) dias, 

com as advertências a que faz menção o art. 344 do Código de Processo 

Civil. Apresentada a Defesa, INTIME-SE a parte autora, para que, caso 

queira, apresente impugnação, no prazo de 10 (dez) dias. Caso contrário, 

certifique-se e devolvam os autos conclusos para deliberações. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Porto Alegre do 

Norte/MT, 13 de março de 2020. Janaína Cristina de Almeida Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000329-34.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO SAUDE S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J C CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000329-34.2020.8.11.0059. 

AUTOR(A): BRADESCO SAUDE S/A REU: J C CONSULTORIA E 

ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME Vistos, etc. Nos termos dos 

artigos 320 e 321 do CPC, determino a intimação da parte autora, por 

intermédio do advogado para, no prazo de 15(quinze) dias, emendar a 

inicial a fim de comprovar o recolhimento das custas processuais, sob 

pena de ser cancelada a distribuição do feito (art. 99, § 2º e art. 290, 

ambos do CPC). Decorrido o lapso temporal acima, retornem conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Porto Alegre do Norte-MT, 13 de março de 2020. 

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 19231 Nr: 3015-65.2010.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laiza Vanessa Masson

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria - Geral Federal - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELTON MAGNONE OLIVEIRA 

DOS SANTOS - OAB:14186

 Compulsando os autos verifiquei que houve o bloqueio de valores via 

BACENJUD, conforme fls. 37. Desta forma, impulsiono os autos a fim de 

oficiar ao Departamento de Depósitos judiciais a fim de que proceda a 

vinculação dos valores aos apresentes autos, bem como promovo a 

INTIMAÇÃO da executada, a fim de que informe nos autos dados 

bancários a fim de possibilitar a transferência do valor.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 94002 Nr: 11552-06.2017.811.0059

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LASdO, MLDSM, MCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VMDSeDME, GSdS, MSdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA COSTA LICO - 

OAB:25670 O, MATHEUS ROOS - OAB:19739/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Gabriel de Almeida - 

OAB:36973

 Certifico e dou fé, para os devidos fins, que em contato telefônico com o 

Dr. Matheus Ross OAB/MT 19739-O, procedi a sua intimação acerca da 

sua nomeação como advogado dativo da autora, o qual aceitou o encargo, 

ficando ciente das determinações constantes no despacho de ref. 64.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 115100 Nr: 2370-25.2019.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Tavares de Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adão Delgado da Silva Júnior 

- OAB:26684/O

 (...) , DECRETO a prisão preventiva de BRUNO TAVARES DE 

ARAÚJO.Expeça-se o mandado de prisão preventiva, devendo a 

segregação ser efetivada e mantida com as cautelas e garantias 

legais.Outrossim, RECEBO a denúncia por vislumbrar a satisfação dos 

requisitos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal.Nos termos 

do art. 406 do Código de Processo Penal, determino a citação do 

denunciado para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 

dias.Conste no mandado que, na resposta, poderá arguir preliminares e 

alegar tudo que for necessário para a defesa, oferecer documentos e 

justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, 

até o máximo de oito, qualificando-as e requerendo a intimação, quando 

necessário (CPP, art. 406, § 3º).Após a apresentação da defesa, se 

houver alegações de matérias preliminares ou juntada de novos 

documentos, vista dos autos ao Ministério Público para, em cinco dias, 

manifestar (art. 409, CPP).O oficial deverá proceder na forma do artigo 

1.373, § 4º, da CNGC.No caso do réu informar que não tem condições de 

constituir advogado, nomeio o advogado Dr. ADÃO DELGADO DA SILVA 

JÚNIOR, OAB/MT 26.684-O, para patrocinar a defesa do acusado durante 

toda a instrução processual, bem como para apresentar defesa prévia no 

prazo legal.Por fim, no que diz respeito à cota “2”, DEFIRO o pedido 

ministerial. Assim sendo, proceda-se, conforme requerido pelo 

Parquet.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 115100 Nr: 2370-25.2019.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Tavares de Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adão Delgado da Silva Júnior 

- OAB:26684/O

 Impulsiono os autos intimando o advogado nomeado para apresentar a 

defesa previa no prazo legal, bem como para que compareça no cartório 

da 3ª vara para viabilizar a sua intimação pessoal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 68667 Nr: 2734-02.2016.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Eurípedes Alves de Alvarenga, Carlos 

Pitagoras Soares de Alvarenga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Weiner Cruzeiro Assis 

Vilela - OAB:18969/GO

 Impulsiono os autos intimando a defesa do acusado para juntar o 

instrumento de procuração ao autos, no prazo legal, bem como apresentar 

manifestação sobre a cota ministerial juntada na ref:28.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 58702 Nr: 2591-47.2015.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGdN, ABXV"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PETERSEM LUZ 

RIBEIRO - OAB:12781

 Vistos.

Primeiramente, esclareço que, este Magistrado, passou a responder pela 

3ª Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, assim como 

pela 2ª Vara da Comarca de Vila Rica/MT, onde é Juiz Titular, estando 

ambas a uma distância de 130km, o que proporciona o deslocamento até 

esta Comarca tão somente uma vez por semana, quando deve-se priorizar 

as audiências de réus presos, júris e custódias.

Assim, por não verificar alternativa, REDESIGNO a audiência anteriormente 

aprazada nos presentes autos, para o dia 27/08/2020 às 13h00min 

(horário de Cuiabá/MT).

Proceda-se as intimações necessárias. No mais, atentar para 

requerimento do Ministerio Público Ref. 94.

Ciência ao Ministério Público Estadual e a Defesa.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 58438 Nr: 2439-96.2015.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Giliardo Costa Araujo, vulgo "biga"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATHEUS ROOS - 

OAB:19739/O

 Código n.° 58438

Vistos.

Analisando a defesa apresentada pelo Acusado (ref. 14), constato que 

não foram arguidas preliminares, bem como não encontram-se presentes 

nenhuma das hipóteses de absolvição sumária estampada no artigo 397 

do Código de Processo Penal, portanto, mantenho o recebimento da 

denúncia nos termos em que apresentada e dou prosseguimento a 

presente ação penal.

 Na forma do artigo 399 ss. do Código de Processo Penal, designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 26 de agosto de 2020, às 

13h00min (horário de Cuiabá). No ato, sendo possível, proceder-se-á 

inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta 

ordem, bem como aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao 

reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o 

Acusado.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias. Além disso, se houver, os esclarecimentos 

de peritos dependerão de prévio requerimento das partes.

Intimem-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário, inclusive Carta 

Precatória para oitiva de testemunha residente fora da Comarca, se 

houver.

Ciência ao Ministério Público e a Defesa.

 Às providências, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 114657 Nr: 2113-97.2019.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clinton Cabalheiro Neto, Alcione Vieira Brito, 

Renato Quirino de Castro, Clinio Cabalheiro, Adriano Silva do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELIA DOS ANJOS 

MARINHO - OAB:OAB/GO 55270, Italo Regis de Amorim Freitas - 

OAB:16502/PB, MATHEUS ROOS - OAB:19739/O, Talita Santana Costa 

- OAB:19324- MG, Tiago da Silva Machado - OAB:17908 - MT, 

WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA - OAB:18256

 (...) Isto posto, com arrimo nestes fundamentos e em consonância com o 

parecer Ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva 

do Requerente/Acusado ADRIANO SILVA DO NASCIMENTO.No mais, 

INTIMEM-SE, NOVAMENTE, as Defesas Técnicas dos Acusados Clinio 

Cabalheiro, Clinton Cabalheiro Neto, Renato Quirino de Castro e Adriano 

Silva do Nascimento, para que, no prazo não superior a 05 (cinco) dias (§ 

3º, artigo 403, do CPP), apresentem seus respectivos Memoriais.Não 

sendo apresentados os Memoriais de qualquer dos Acusados, no prazo 

legal, (sem prejuízo do disposto no artigo 265, do CPP), por trata-se de 

réus presos, desde já, determino a intimação do eventual Acusado que 

não tiver apresentado suas derradeiras alegações, para que constitua 

novo patrono, sob pena de ser-lhe nomeado defensor dativo para tal ato, 

o qual deverá ter o pagamento de seus honorários arcados pelo próprio 

Acusado (artigo 263, “parágrafo único”, do CPP). Após a apresentação 

dos Memoriais faltantes, volvam-me conclusos para prolação da 

sentença.Ciência ao Ministério Público.Às providências, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 122011 Nr: 6298-81.2019.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marco Antonio da Silva Costa, Jaildo Dias dos 

Santos, A Apurar, Eduardo Vieira Gomes, Thiago Neri Pereira da Silva, 

Alex Rodrigues dos Santos, Silas Goulart Silva, José Andrade Cavalcante, 

Alex da Silva Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adão Delgado da Silva Júnior 

- OAB:26684/O, FERNANDO OLIVEIRA DE ALENCAR - OAB:25158/O, 

MATHEUS ROOS - OAB:19739/O, NIVALDO PEREIRA DA SILVA - 

OAB:17795/O, Thamilles Wilma Vaz da Silva Szareski - OAB:22251/O

 INTIMO o Dr. MATHEUS ROOS OAB/MT 19739/O, para que compareça à 

Secretaria da 3ª Vara desta Comarca, para ser intimado pessoalmente da 

nomeação dativa, para atuar na defesa dos réus MARCOS ANTÔNIO DA 

SILVA COSTA E SILAS GOULART SILVA, devido à ausência de Defensor 

Público atuando nesta Comarca, conforme decisão de ref. 87.

Comarca de Porto Esperidião

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000448-09.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO FERREIRA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO OAB - MT24919/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

DETRAN MT (REU)

 

Impulsiono o feito com a finalidade de intimar a parte autora, através de 

seu Advogado constituído, para impugnar a Contestação, caso queira, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000464-60.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURENTINO DA SILVA LARA (REQUERIDO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora, através de seu 

Advogado, para tomar ciência do cumprimento do Mandado de Busca e 

Apreensão, bem como requerer o que entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-181 AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE

Processo Número: 1000192-32.2020.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

DELEGADO DE POLICIA CIVIL DE PORTO ESPERIDIÃO (AUTORIDADE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA GONSALO DA SILVA (FLAGRANTEADO)

ANA PAULA FIALHO SANTOS (FLAGRANTEADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCIS RAIANE KISCHNER OAB - MT20615/B (ADVOGADO(A))

OTAVIO SIMPLICIO KUHN OAB - MT0014238A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTORIDADE)

 

IMPULSIONO O FEITO A FIM DE INTIMAR A REQUERIDA, ATRAVÉS DE 

SEUS ADVOGADOS, BEM COMO DO MP, PARA TOMAREM CIÊNCIA DA 

DECISÃO DE ID. 30265716.

Intimação Classe: CNJ-181 AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE

Processo Número: 1000192-32.2020.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

DELEGADO DE POLICIA CIVIL DE PORTO ESPERIDIÃO (AUTORIDADE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA GONSALO DA SILVA (FLAGRANTEADO)

ANA PAULA FIALHO SANTOS (FLAGRANTEADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCIS RAIANE KISCHNER OAB - MT20615/B (ADVOGADO(A))

OTAVIO SIMPLICIO KUHN OAB - MT0014238A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTORIDADE)

 

IMPULSIONO O FEITO A FIM DE INTIMAR A REQUERIDA, ATRAVÉS DE 

SEUS ADVOGADOS, BEM COMO DO MP, PARA TOMAREM CIÊNCIA DA 

DECISÃO DE ID. 30265716.

Intimação Classe: CNJ-177 AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000029-52.2020.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA PINTO DE MIRANDA JOVIOR (TESTEMUNHA)

CRISTIA MELISA ALMEIDA DE SOUZA (TESTEMUNHA)

VITORIA POICHUE FLORES (TESTEMUNHA)

RODINEIA FATIMA DA SILVA SOUZA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO OAB - 

03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE)

S. F. R. (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO ROBERTO CRUZ OAB - MT24328/O-O (ADVOGADO(A))

CLAUDEMIR FERREIRA RODRIGUES OAB - 715.940.861-68 

(REPRESENTANTE)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ESPERIDIÃO VARA ÚNICA DE PORTO ESPERIDIÃO Rua Juscelino 

Kubistchek, 49, Centro, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 

INTIMAÇÃO DE NOMEAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. 

XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LILIAN 

BARTOLAZZI  LAURINDO B IANCHIN I  PROCESSO n . 

1000029-52.2020.8.11.0098 Valor da causa: 0,00 ESPÉCIE: [Contra a 

Mulher]->AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO SUMÁRIO (10943) POLO ATIVO: 

Nome: VITORIA POICHUE FLORES Endereço: Não Informado, Não 

Informado, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 Nome: MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: desconhecido Nome: 

SIBELY FLORES RODRIGUES Endereço: Não Informada, Aeroporto, 

PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 Nome: RODINEIA FATIMA DA 

SILVA SOUZA Endereço: Não informado, Não informado, PORTO 

ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 Nome: SANDRA PINTO DE MIRANDA 

JOVIOR Endereço: não informado, Zona Ruzal, PORTO ESPERIDIÃO - MT - 

CEP: 78240-000 Nome: CRISTIA MELISA ALMEIDA DE SOUZA Endereço: 

não informado, Não informado, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 

POLO PASSIVO: Nome: CLAUDEMIR FERREIRA RODRIGUES Endereço: 

Não informado, S/N, Próximo ao Parque da Serra de Santa Barbara, 

Fazenda Cachoeira, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 

INTIMANDO(A): DR. MARCIO ROBERTO CRUZ FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO do(a) Curador(a) Especial acima qualificado(a), nomeado(a) 

ao POLO PASSIVO para responder a ação e proceder aos atos que lhe 

competem no exercício de referido encargo, em defesa do curatelado, 

alertando-o(a) de que os autos estão com vista pelo prazo legal, conforme 

despacho, petição inicial e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. PORTO 

ESPERIDIÃO, 13 de março de 2020. FÁTIMA ADRIELLY SILVA FREITAS 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-177 AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000080-63.2020.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

MARCIO CEZARIO DOS SANTOS SILVA (TESTEMUNHA)

IZAIAS ARRUDA DE SOUZA (TESTEMUNHA)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO DA SILVA ARCE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERYKSON THYAGO PEREIRA DA SILVA OAB - MT0022102A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ESPERIDIÃO VARA ÚNICA DE PORTO ESPERIDIÃO Rua Juscelino 

Kubistchek, 49, Centro, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 

INTIMAÇÃO DE NOMEAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. 

XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LILIAN 
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BARTOLAZZI  LAURINDO B IANCHIN I  PROCESSO n . 

1000080-63.2020.8.11.0098 Valor da causa: R$ 0,00 ESPÉCIE: 

[Receptação]->AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO SUMÁRIO (10943) POLO 

ATIVO: Nome: MARCIO CEZARIO DOS SANTOS SILVA Endereço: Rua das 

Rosas, 402, Jardim Padre Paulo, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Nome: 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: 

desconhecido Nome: IZAIAS ARRUDA DE SOUZA Endereço: Br 174, Km 

102, Base do gefron, Zona Rural, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 

78240-000 POLO PASSIVO: Nome: JOAO DA SILVA ARCE Endereço: 

Avenida Beira Rio, S/N, RECOLHIDO NA CADEIA PÚBLICA DE 

S.J.D.QUATRO MARCOS, Beira Rio, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 

78240-000 INTIMANDO(A): Dr. Erykson Thyago Pereira da Silva 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO do(a) Curador(a) Especial acima 

qualificado(a), nomeado(a) ao POLO PASSIVO para responder a ação e 

proceder aos atos que lhe competem no exercício de referido encargo, em 

defesa do curatelado, alertando-o(a) de que os autos estão com vista pelo 

prazo legal, conforme despacho, petição inicial e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. PORTO ESPERIDIÃO, 13 de março de 2020. FÁTIMA ADRIELLY 

SILVA FREITAS Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67640 Nr: 1345-54.2019.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Nilson Ramos de Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565, Jorge Antonio Gonçalves Junior - OAB:24346-O

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte requerida acrca da 

DESIGNAÇAO da audiência de Instrução e Julgamento para o dia 

25/03/2020, às 14h40min, na sala de audiências, do Fórum da Coramrca 

de Porto Esperidião-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55033 Nr: 1325-39.2014.811.0098

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Rodrigues da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLEN LAURA LEITE MUNGO - 

OAB:10604 MT, ROSANGELA DA ROSA CORREA - OAB:16308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico o impulsionamento destes autos com a finalidade de intimar a 

parte do desarquivamento e disponibilização para cópias. Desta feita, 

consigna-se o prazo de 05 (cinco) dias para retirada.Rafael Soares Silva 

Araujo. Gestor da Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 50699 Nr: 58-70.2012.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecido Silva da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Minel Comércio de Madeiras LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Faustino Lopes dos Santos - 

OAB:11.135, Luiz Gonçalves de Seixas Filho - OAB:15699/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Gonçalves de Seixas 

Filho - OAB:15699/MT

 Autos: 58-70.2012.811.0098

Código: 50699

1. Vistos.

2. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Moraes, ajuizada por 

Aparecido Solva Costa, em face da empresa Minel Comércio de Madeiras 

Ltda-ME, ambos devidamente qualificados.

3. Distribuído os autos no dia 12/01/2012.

4. Em fl.147, fora determinado a intimação da parte autora para 

manifestar-se nos autos, sob pena de extinção. Nota-se que o mandado 

de intimação não foi devidamente cumprido (fl.150), em virtude do Sr. 

Aparecido ter mudado de cidade e não informou o local de sua atual 

residência.

5. Vierem os autos conclusos.

6. É o relatório .

7. Decido.

8. É cediço que em situações como a que ora se apresenta, ante a inércia 

do autor, resta caracterizado o abandono dos autos, materializando-se 

uma forma indireta de desistência, por assim dizer, logo, a extinção é 

medida que se impõe.

9. Diante do exposto nos autos, ante a inércia e abandono material por 

parte do Requerente, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução de 

mérito, com fundamento no artigo 485, III do Código de Processo Civil e art. 

352da CNGC-MT.

10. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais, com 

fulcro no art.98,§3º do CPC.

11. Após o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas e anotações de estilo.

12. Publique-se.

13. Registre-se.

14. Intime-se.

15. Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 22 de janeiro de 2020.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

 Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000364-71.2020.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VIEIRA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO ARAUJO PEREIRA OAB - MT16162-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO (REU)

 

PROCESSO n. 1000364-71.2020.8.11.0098 POLO ATIVO:JOSE VIEIRA DE 

OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SILVIO ARAUJO PEREIRA 

POLO PASSIVO: MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiência de Conciliação 

Data: 27/04/2020 Hora: 15:00 , no endereço: AVENIDA JUSCELINO 

KUBISTCHEK, 49, CENTRO, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 . 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069616/3/2020 Página 748 de 799



13 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Comarca de Ribeirão Cascalheira

Vara Única

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000727-52.2019.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMER APARECIDA CORREIA BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DE JESUS OAB - MT0018483A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

RIBEIRÃO CASCALHEIRA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe a CNGC, bem como o Provimento 

56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade de INTIMAR 

O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE REQUERENTE do inteiro teor da decisão 

id. 28003188, para no prazo de 15(quinze) dias, (i)arguir o impedimento ou 

a suspeição da perita nomeada, se for o caso; (ii) indicar assistente 

técnico e apresentar ou complementar quesitos, sob pena de preclusão 

(art. 465, §1°, CPC). Lembre-se que os assistentes técnicos são de 

confiança da parte e não estão sujeitos a impedimento ou suspeição (art. 

466, § 1°, CPC). RIBEIRÃO CASCALHEIRA, 13 de março de 2020. THIAGO 

AFONSO CAROLO TEICHMANN SEDE DO VARA ÚNICA DE RIBEIRÃO 

CASCALHEIRA E INFORMAÇÕES: Av. Padre João Bosco, s/n, Praça da 

Rodoviária, RIBEIRÃO CASCALHEIRA - MT - CEP: 78675-000 - TELEFONE: 

(66) 34891831

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60291 Nr: 3333-07.2018.811.0079

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIAGRA CIA AGROPASTORIL ARUANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo dos Santos Romano, OUTRO (S)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLENDA GONÇALVES DOS 

SANTOS - OAB:13639

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Carvalho da Rosa - 

OAB:OAB/RS 69.158

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono (a) da parte 

requerente, para que torne viável o comparecimento da testemunha 

MARCOS OLIVEIRA CAMINHA à audiência de instrução DESIGNADA para 

o dia 29/04/2020, às 16h15min (horário oficial do Estado de Mato Grosso), 

vez que a própria embargante se comprometeu a apresentar a referida 

testemunha, independentemente de intimação, conforme estipulado pelo 

Juízo no Termo de Audiência de Ref. 19.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67288 Nr: 2233-80.2019.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): URdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:OAB/MT 6883-A

 Considerando que o Ministério Público já apresentou os seus memoriais 

finais (Ref. 77), impulsiono os presentes autos a fim de INTIMAR o 

Advogado do réu, para que, no prazo legal de 05 (cinco) dias, apresente 

os MEMORIAIS FINAIS, conforme determinado no Termo de Audiência de 

Ref. 62.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35362 Nr: 2020-50.2014.811.0079

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MdSMdS, AGdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcrécia da Silva Marques 

Francisqueti - OAB:MT0017247B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito para INTIMAR a Advogada da parte autora 

para que, no prazo de 30 (trinta) dias, MANIFESTE-SE com relação a 

petição do INCRA juntada na fl. 189 (PDF), datada em 04/09/2019, bem 

como em relação a certidão de Ref. 01, requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 16636 Nr: 1345-97.2008.811.0079

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBERTO DIAS ARRUDA, LUCINEIDE GOMES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUNICE APARECIDA ELENO THAMÊ, NADIM 

ELIAS THAMÊ, CLAUDIA ELIAS THAME, CLOVIS ELIAS THAME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Charles Afonso Pereira - 

OAB:OAB/GO 34542, Maria Lúcia de Freitas Stein - OAB:8113-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO CONSTANTINO - 

OAB:149490/SP

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61455 Nr: 3954-04.2018.811.0079

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Bispo de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILLA KAREN DOS SANTOS 

CARNEIRO - OAB:20480/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono os autos, com a finalidade de remetê-los à Procuradoria 

Municipal de Ribeirão Cascalheira/MT, tendo em vista a devolução da carta 

de citação da parte executada sem o efetivo cumprimento por insuficiência 

de endereço.

Comarca de Rio Branco

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 44959 Nr: 1376-86.2017.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Eduardo Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emanuel Filartiga Escalante 

Ribeiro - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Plínio Samaclay de Lima 

Moran - OAB:MT - 5468

 Autos n. 1379-86.2017.811.0052 (código 44959)

Aqui se tem ação penal, cuja denúncia foi oferecida em desfavor de 

MARCOS EDUARDO RIBEIRO.

Diante do ofício juntado à ref. 47, DESIGNO AUDIÊNCIA para o dia 17 DE 

ABRIL DE 2020, ÀS 17:30, A SER REALIZADA POR VIDEOCONFERÊNCIA, 

oportunidade em que serão inquiridas as testemunhas LUCAS SOARES 

PEREIRA, VIVIAN LARA CÁCERES DAN e BERNARDO PIMENTEL 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069616/3/2020 Página 749 de 799



BARROSO.

Encaminhe-se cópia deste despacho ao Juízo deprecado, através do 

e-mail cac.2criminal@tjmt.jus.br.

INTIME-SE o réu.

CIENTIFIQUE-SE o MINISTÉRIO PÚBLICO.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 63808 Nr: 537-56.2020.811.0052

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raimundo de Jesus, Alisson Miranda de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isabela Caroline Ferreira 

Machado - OAB:MT - 21711-O

 Autos 537-56.2020.811.0052 – Código 63808

Aqui temos Auto de Prisão em Flagrante em face de Alisson Miranda de 

Oliveira e Raimundo de Jesus, pela suposta violação ao artigo 180, do 

Código Penal.

Considerando que o flagrante ocorreu no final de semana e que a juíza 

plantonista já analisou e emitiu decisão, DETERMINO que a esta se cumpra, 

in totum.

Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para manifestação quanto 

ao pedido de concessão de liberdade provisória

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 62959 Nr: 23-06.2020.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Publico de Rio Branco MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erisvaldo Carlos dos Santos, Jhonny Kessio 

Pereira Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isabela Caroline Ferreira 

Machado - OAB:MT - 21711-O, JOSADABE CHAVES CAETANO - 

OAB:22515/O

 Autos n. 23-06.2020.811.0052 (código 62959)

Prestadas as informações de habeas corpus (ref. 42), aguarde-se a 

realização da audiência de instrução e julgamento (ref. 19).

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 45028 Nr: 1421-90.2017.811.0052

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Bartolomeu Pessoa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANNY CALMON RAFAEL - 

OAB:21897/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de 

Processo Civil, julgo e declaro extinto o presente feito, sem resolução de 

mérito. Com o trânsito em julgado da sentença, remetam-se os autos ao 

arquivo, na condição de findo, mediante adoção das formalidades e 

anotações de praxe.Marcos André da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 39323 Nr: 499-83.2016.811.0052

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W R de Oliveira Contabilidade - ME, Wyser 

Ribeiro de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de 

Processo Civil, julgo e declaro extinto o presente feito, sem resolução de 

mérito. Com o trânsito em julgado da sentença, remetam-se os autos ao 

arquivo, na condição de findo, mediante adoção das formalidades e 

anotações de praxe.Marcos André da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41126 Nr: 1443-85.2016.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Pereira de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 203, § 4º, do NCPC, 

e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito para intimar a parte ré a 

manifestar-se no prazo legal acerca da certidão de ref: 52.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 42185 Nr: 11-94.2017.811.0052

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Januacoelly de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de 

Processo Civil, julgo e declaro extinto o presente feito, sem resolução de 

mérito. Com o trânsito em julgado da sentença, remetam-se os autos ao 

arquivo, na condição de findo, mediante adoção das formalidades e 

anotações de praxe.Marcos André da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49216 Nr: 3517-78.2017.811.0052

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CBPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Barroso Viaro - 

OAB:MT - 13290-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 203, § 4º, do NCPC, 

e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito para intimar a parte requerente 

a retirar a certidão de casamento averbada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 63808 Nr: 537-56.2020.811.0052

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raimundo de Jesus, Alisson Miranda de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isabela Caroline Ferreira 

Machado - OAB:MT - 21711-O

 Autos n. 357-56.2020.811.0052 (código 63808)Aqui se tem auto de prisão 

em flagrante de ALISSON MIRANDA DE OLIVEIRA e RAIMUNDO DE 

JESUS.Ainda na delegacia, a autoridade policial arbitrou fiança no valor de 

R$ 5.225,00 (cinco mil duzentos e vinte e cinco reais), para o custodiado 

ALISSON MIRANDA DE OLIVEIRA, que foi solto após o pagamento.Ao 

homologar a prisão em flagrante, a magistrada plantonista concedeu 

liberdade provisória ao suspeito RAIMUNDO DE JESUS, arbitrando fiança 

no valor de R$ 5.225,00 (cinco mil duzentos e vinte e cinco reais).À ref. 

12, a defesa de RAIMUNDO DE JESUS requereu a dispensa da fiança, sob 

o argumento de tratar-se de pessoa de 05 (cinco) dias consecutivos, 

durante o trâmite do processo;c) COMPARECIMENTO a todos os atos do 
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processo;d) PROIBIÇÃO de acesso ou frequência a determinados lugares 

que possam trazer risco para cometimento de nova infração penal, como 

bares, boates, festas, festejos, prostíbulos e congêneres, com exceção 

do seu local de trabalho; ee) RECOLHIMENTO domiciliar no período 

noturno, proibição de ausentar-se de sua residência entre 20h às 05h, 

inclusive aos finais de semana e feriados;f) PROIBIÇÃO de mudar de 

endereço sem a prévia comunicação a este Juízo.Nesses termos, 

EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ DE SOLTURA em favor do 

flagranteado RAIMUNDO DE JESUS, o colocando em liberdade se por outro 

motivo não estiver preso e o ADVERTINDO de que o descumprimento das 

cautelares impostas, poderá acarretar em sua prisão preventiva. No ato, o 

suspeito DEVERÁ informar endereço onde possa ser 

localizado.EXPEÇA-SE carta precatória para a Comarca de Mirassol’Oeste, 

para o cumprimento do alvará de soltura.EXPEÇA-SE carta precatória para 

a Comarca de São José dos Quatro Marcos, para que realize a 

fiscalização do cumprimento das medidas cautelares diversas de 

prisão.CIÊNCIA ao Ministério Público.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 62854 Nr: 3479-95.2019.811.0052

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kamila Lorraine Penariol de Oliveira, Chrystian 

Mateus Alves da Silva, John Leydson Nunes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O, Josadabe Chaves Caetano - OAB:22.515/O, 

Maxsuelber Ferrari - OAB:26680

 Ante o exposto, verificando-se que não houve qualquer alteração fática 

em relação à prisão dos custodiados JOHN LEYDSON NUNES DA SILVA e 

CRYSTIAN MATEUS ALVES DA SILVA, MANTENHO a decisão incólume, 

pelos seus próprios fundamentos, que decretou sua prisão preventiva. DA 

NOMEAÇÃO DE ADVOGADO DATIVO PARA KAMILA LORRAINE 

PENARIOL DE OLIVEIRA.No que diz respeito à certidão de ref. 29, com 

base nos princípios do contraditório e ampla defesa estampados no art. 5, 

inc. LV da CF/88, é cediço que o réu deve ser assistido por defesa 

técnica, sob pena de nulidade absoluta. Assim sendo, NOMEIO, como 

defensor dativo, o Dr. CÉSAR LUIZ BRANÍCIO DA SILVA, OAB/MT n. 

21.373, para que atue como advogado de KAMILA LORRAINE PENARIOL 

DE OLIVEIRA nesta ação, atento ao disposto no art. 303 da CNGC e à 

tabela vigente da OAB/MT, considerando que é dever do Estado, prestar 

assistência jurídica integral e gratuita a quem dela necessite, nos termos 

do art. 5º, LXXIV da Constituição Federal. Destaco que os honorários 

advocatícios serão fixados ao final do presente, em sentença, de acordo 

com o zelo despendido e a complexidade que a causa requer.INTIME-SE o 

douto causídico para, em caso de aceitação do múnus, representar os 

interesses do acusado neste processo e oferecer resposta à acusação, 

NO PRAZO DE 10 DIAS, conforme preceitua o art. 396 e 396-A do CPP.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000138-10.2020.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EUSEBIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000138-10.2020.8.11.0052 POLO ATIVO:JOSE EUSEBIO 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO 

- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 10/06/2020 Hora: 12:00 , no endereço: RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 . 13 de 

março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000139-92.2020.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM PEREIRA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000139-92.2020.8.11.0052 POLO ATIVO:JOAQUIM 

PEREIRA DE LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: RIO BRANCO 

- J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 10/06/2020 Hora: 12:30 , no 

endereço: RUA CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 

78275-000 . 13 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000140-77.2020.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000140-77.2020.8.11.0052 POLO ATIVO:MARIA 

APARECIDA DE LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: RIO BRANCO 

- J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 10/06/2020 Hora: 13:00 , no 

endereço: RUA CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 

78275-000 . 13 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000141-62.2020.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

OSMIUDO REIS DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000141-62.2020.8.11.0052 POLO ATIVO:OSMIUDO REIS 

DE SOUZA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: RIO BRANCO - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 10/06/2020 Hora: 13:30 , no endereço: 

RUA CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 . 13 de 

março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Comarca de Rosário Oeste

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1000373-71.2019.8.11.0032
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Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO JAIRO DOURADO DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO DE ALMEIDA FERREIRA OAB - MT19625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ROSÁRIO OESTE VARA ÚNICA DE ROSÁRIO OESTE Avenida Otávio 

Costa, s/n, CENTRO, ROSÁRIO OESTE - MT - CEP: 78470-000 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO Certifico que a r. sentença prolatada nestes 

autos, transitou em julgado para as partes, sem que houvesse 

interposição de recursos. Certifico ainda que nesta data arquivo esses 

Autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000398-50.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR ALVES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENICE MARIA BORGES OAB - MT3617/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ROSÁRIO OESTE DECISÃO Processo: 1000398-50.2020.8.11.0032. 

AUTOR(A): OSMAR ALVES DE SOUZA REU: - INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. 1 - RECEBO a inicial, uma vez que estão 

presentes os requisitos dos artigos 319 e 320, ambos do Código de 

Processo Civil. 2 - DEFIRO o pedido de Justiça gratuita, revogando-os a 

qualquer tempo se inverídica a declaração ou alterado o cenário financeiro 

da parte autora no curso da demanda. 3 – Acerca do pedido de tutela de 

urgência, a parte autora requer a concessão imediata do benefício de 

auxílio-doença, uma vez que alega estar acometido de doença que impede 

de exercer suas atividades laborativas. DECIDO. A antecipação dos 

efeitos da tutela de mérito é cabível desde que haja elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, consoante disciplina o art. 300 do CPC, bem 

como quando não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão (art. 300, § 3º, do CPC). Tal figura jurídica é de aplicação restrita 

no processo civil, porquanto depende de pressupostos legais. No plano 

judicial, é na fase de instrução processual que o magistrado terá 

condições de decidir a respeito da pretensão da parte autora ou, de outro 

modo, pode-se dizer que sem a realização de prova pericial é impossível 

antecipar a tutela de mérito, pois se assim fosse seria o mesmo que dar 

caráter de execução provisória a uma sentença que não existe. No caso 

sob exame, a parte autora pleiteia, em antecipação dos efeitos da tutela de 

mérito, a concessão do benefício auxílio-doença. A prova material 

acostada nos autos não é suficiente e não tem a probabilidade que exige a 

lei para obtenção da prestação jurisdicional de plano. Em suma, a parte 

autora não forneceu elementos suficientes para convencer este Juízo 

quanto às alegações esposadas na inicial. Isso porque, os documentos 

acostados aos autos pela parte autora, numa cognição não exauriente, 

não apresentam a necessária certeza de que, caso a demanda fosse 

julgada neste instante, a parte autora sagrar-se-ia vitoriosa, razão por que 

a discussão em pauta reclama maior dilação probatória. Vale registrar 

como ponto a afastar a urgência reclamada, que a parte autora não 

apresentou exames/laudos médicos mais concretos que permitam aferir a 

incapacidade laborativa. Além disso, pela documentação juntada aos 

autos, verifico que a cessação do benefício na esfera administrativa 

ocorreu em 25.03.2017, tendo a parte autora realizado novo pedido de 

concessão/prorrogação de auxílio-doença em 18.12.2019, ou seja, após 

mais de dois anos da cessação. Não se sustenta a alegada urgência na 

concessão da decisão judicial diante da inércia da própria parte em buscar 

uma decisão judicial capaz de reverter a decisão negativa. Ademais, nada 

consistente nos autos consubstancia a urgência reclamada para adiantar 

a tutela postulada. Alegações de necessidade premente não servem, por 

si sós, sem evidências confirmadas, que possam aferir o fundado receio 

de dano irreparável ou de difícil reparação, por ora ausente. Ante o 

exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela, porquanto não 

atendidos os requisitos legais previstos no art. 300, “caput”, do Código de 

Processo Civil. 4 – OFICIE-SE à APS de Rosário Oeste - MT para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, encaminhe informações constantes do CNIS 

acerca da parte autora e, se casado ou em união estável, do respectivo 

cônjuge/convivente, bem como de seus genitores, para o que deverá a 

Secretaria de Vara encaminhar os dados incrustados nos autos. 5 – 

NOMEIO como perito o (a) Dr(a) JOÃO LEOPOLDO, CRM/MT N° 5753, com 

endereço para recebimento de intimações no endereço Avenida Filinto 

Muller n°1588, Edf. Supéria, Apt° 302, Bairro Quilombo Cuiabá/MT, CEP: 

78043-500 (e-mail: joao_bacan@yahoo.com.br/ celular – 65 – 99601 - 

1639), devendo ser intimado desta nomeação para conhecimento, e, em 

seguida apresentar laudo médico no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a 

contar da realização da perícia - respondendo impreterivelmente a todos 

os quesitos apresentados nos autos. A perícia médica ocorrerá na sede 

deste Fórum e se realizará na data de 20 de março de 2020 (sexta-feira), 

a partir das 14h20min. 6 - INTIMEM-SE as partes para no prazo de 05 dias, 

indicar quesitos e assistente técnico (cuja intimação pessoal é 

dispensável), se ainda não indicados. 7 – Conforme dispõe o artigo 1º da 

Resolução nº 232 de 13 de julho de 2016, editada pelo Conselho Nacional 

de Justiça, as despesas com peritos no âmbito da jurisdição delegada 

correrão à conta da Justiça Federal, observado o limite máximo 

estabelecido na tabela da referida resolução, a qual estabelece como 

valor máximo R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) para honorários 

periciais, e considerando a natureza da demanda, bem como a 

complexidade da perícia a ser realizada, entendo que o valor 

correspondente a R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), pois guarda 

proporção ao trabalho a ser desenvolvido pelo médico perito. 8 – Levando 

em conta o grande volume de feitos que reclamam realizações de perícias 

médicas e a carência de profissionais nesta urbe, FIXO o prazo de 30 

(trinta) dias para entrega do laudo, prazo que será contado a partir da 

intimação com a entrega dos quesitos e documentos ao Sr. Perito. 9 – 

Concluída a perícia, encaminhe ofício, conforme o anexo I da Resolução nº 

305/2014 da CJF prevê, ao Diretor do Foro da Seção Judiciária de 

Cuiabá/MT, acompanhado do ato de nomeação do perito, com solicitação 

de pagamento, informando o nome da comarca e todos os dados 

necessários para a efetivação do pagamento, discriminando ainda o tipo 

da perícia (art. 12º, da Resolução nº 305/2014). 10 - Com aporte da pericia 

médica, CITE-SE a Autarquia demandada para, no prazo legal, responder 

aos termos da inicial, oportunidade em que manifestará sobre o laudo 

médico. 11 – Empós a apresentação da contestação, INTIME-SE a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar sobre a perícia, quando 

poderá, se for o caso, confrontar documentos e teses levantadas na 

contestação. 12 – Após de tudo cumprido e certificado, venham-me os 

autos CONCLUSOS para deliberações. Como quesitos do Juízo, o Sr. 

Médico Perito deverá responder: a) A parte autora é portadora de 

deficiência/moléstia/doença? De que tipo? b) A parte autora é incapacitada 

para trabalhar? c) A incapacidade da parte autora para o trabalho é 

parcial ou total? Explique. d) A incapacidade da parte autora para o 

trabalho é permanente ou temporária? Caso temporária, por quanto tempo 

é a incapacidade da autora? e) Havendo incapacidade, aproximadamente 

desde quando ela existe? f) A deficiência/moléstia/doença de que é 

portadora a parte autora encontra-se em fase evolutiva ou residual? g) 

Constatada a incapacidade para o trabalho e, não sendo possível precisar 

a época aproximada do advento desta (a incapacidade), pode-se afirmar 

que tal incapacidade decorre da evolução/agravamento da 

deficiência/moléstia/doença de que é portadora a parte autora? h) Qual a 

atividade laboral da parte autora? Desde quando exerce essa atividade? i) 

A incapacidade, se existente, é para qualquer atividade laboral ou apenas 

para a atividade habitual da parte autora? É possível a reabilitação para 

outra atividade que lhe garanta a subsistência, considerando o grau de 

instrução da autora, suas condições financeiras, idade e acesso a 

atividades de reabilitação? j) A parte autora é incapaz para a vida 

independente? k) A deficiência/moléstia de que é portadora a parte autora 

traz limitações em sua vida? Que tipos de limitações? l) Existe tratamento 

para o mal da parte autora? Caso positivo, qual o valor aproximado do 

tratamento? m) O tratamento traz efeitos colaterais? Quais? n) Esses 

efeitos colaterais impedem que a parte autora exerça alguma atividade 

braçal? o) Qual o tempo necessário para a convalidação da doença? 13 - 

CUMPRA-SE, COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário. Diego 

Hartmann Juiz de Direito Em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000420-11.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

BUNGE ALIMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOACIR ANTONIO MAZZARDO (REQUERIDO)

FABIA ANDREIA KAMCHEN (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ROSÁRIO OESTE VARA ÚNICA DE ROSÁRIO OESTE Avenida Otávio 

Costa, s/n, CENTRO, ROSÁRIO OESTE - MT - CEP: 78470-000 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO Certifico que intimo a parte autora para que 

providencie o pagamento da diligência do Sr. Oficial de justiça, por 

intermédio do site http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao 

para o cumprimento do ato ou informe que providenciará meios para o 

cumprimento, no prazo de 5 (cinco) dias

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23114 Nr: 303-23.2009.811.0032

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Fredevino Marchiori, Edith Ihlenfeld Marchiori

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rubens José da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldorema Terezinha Viana 

Regenato - OAB:OAB-MT 3.500-B, Iria Regina Marchiori - 

OAB:12239-PR, Miguel Viana Reginato - OAB:11662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilton Marcos Nunes Pereira 

- OAB:15481

 Impulsiono os autos, com a finalidade de intimar as partes a cerca do 

cumprimento da decisão, conforme juntada fl.145 de Ofício n° 021/2020 do 

Cartório de Registro de Imóveis e de titulos e documentos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23115 Nr: 306-75.2009.811.0032

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Fredevino Marchiori, Edith Ihlenfeld Marchiori

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Arruda Zarate Lopes, Ana da Silva 

Zarate Lopes, João Valdir Garcia dos Reis, Maria Helena Rondon Garcia 

dos Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldorema Terezinha Viana 

Regenato - OAB:OAB-MT 3.500-B, Iria Regina Marchiori - 

OAB:12239-PR, Miguel Viana Reginato - OAB:11662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos, com a finalidade de intimar as partes a cerca do 

cumrpimento da decisão de fl.142, conforme juntada fl.145 de Ofício n° 

021/2020 do Cartório de Registro de Imóveis e de titulos e documentos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 95658 Nr: 3835-53.2019.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Igor Rodrigues Davi, Caio Fernandes Silva, 

Lucas Siqueira Santos, André Oliveira Pires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - OAB:, 

LEANDRO MANOEL FRANCO MARQUÊS - OAB:OAB-MT 22.947/0

 Vistos.

1) Inicialmente, Considerando que a Defensoria Publica desta comarca 

encontra-se presente, REVOGO a nomeação feita ao Dr. Leandro Manoel 

Franco Marquez, e, tomando em conta o trabalho pelo advogado dativo, 

FIXO seus honorários em R$ 500,00 (quinhentos reais); 2) A defensoria 

desiste da inquirição da vitima; o Ministério Publico insiste em sua 

inquirição, e, em eventual não cumprimento da missiva, desde já 

apresentará memoriais finais. 3) Parcialmente encerrada a instrução 

processual, faltando apenas a oitiva da vitima do suposto roubo de 

veiculo, havendo ainda, duvida quanto à real pratica do crime de trafico de 

drogas imputado aos acusados, inviável manter suas prisões preventivas, 

assim concedo liberdade provisória aos acusados mediante 

monitoramento eletrônico e prisão domiciliar, devendo todos de 

permanecer no interior de suas residências das 18h30min às 05h30in só 

podendo sair durante o dia para o exercício de trabalho licito.

 Instalado o monitoramento eletrônico e fixado o perímetro deambulação 

coloque-se os acusados em liberdade, caso por outro motivo não devam 

permanecer presos. Além do monitoramento eletrônico e prisão domiciliar 

deverão manter endereço residencial atualizado nos autos, e comparecer 

sempre que convocados, sob pena de terem revogada a liberdade 

provisória. 4) Aguarde-se retorno de carta precatória para a inquirição da 

vitima. 5) Após, conclusos para sentença.”.

 Diego Hartmann

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 65919 Nr: 835-50.2016.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO JOSÉ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselia Silva Rocha - OAB:14241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) A perícia médica ocorrerá na sede deste Fórum e se realizará na data 

de 20 de março de 2020 (sexta-feira), às 14h00min.Intime-se a parte 

autora, bem como o INSS da respectiva perícia.Desde já, conforme dispõe 

o artigo 1º da Resolução nº 232 de 13 de julho de 2016, editada pelo 

Conselho Nacional de Justiça, as despesas com peritos no âmbito da 

jurisdição delegada correrão à conta da Justiça Federal, observado o limite 

máximo estabelecido na tabela da referida resolução, a qual estabelece 

como valor máximo R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) para honorários 

periciais, e considerando a natureza da demanda, bem como a 

complexidade da perícia a ser realizada, entendo que o valor 

correspondente a R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), pois guarda 

proporção ao trabalho a ser desenvolvido pelo médico peritoAinda, 

levando em conta o grande volume de feitos que reclamam realizações de 

perícias médicas e a carência de profissionais nesta urbe, FIXO o prazo 

de 30 (trinta) dias para entrega do laudo, prazo que será contado a partir 

da intimação com a entrega dos quesitos e documentos ao Sr. 

Perito.Concluída a perícia, encaminhe ofício, conforme o anexo I da 

Resolução nº 305/2014 da CJF prevê, ao Diretor do Foro da Seção 

Judiciária de Cuiabá/MT, acompanhado do ato de nomeação do perito, com 

solicitação de pagamento, informando o nome da comarca e todos os 

dados necessários para a efetivação do pagamento, discriminando ainda 

o tipo da perícia (art. 12º, da Resolução nº 305/2014).Por fim, com a 

chegada do laudo, INTIMEM-SE as partes para, querendo, manifestarem-se 

sobre o laudo do perito do juízo, no prazo comum de 15 (quinze) 

dias.Faculta-se às partes a apresentação de outros quesitos e indicação 

de assistentes técnicos (§1° do art. 465, CPC).Intime-se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 66212 Nr: 944-64.2016.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kim Roger Manpian Dutra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessander Deusdeth Luiz 

Henrique Chaves Fadini - OAB:7645, Zelito Oliveira Ribeiro - 

OAB:10.928-A - MT

 Autos nº 944-64.2016.811.0032.

Código Apolo nº 66212.

Vistos.

Considerando a URGÊNCIA no cumprimento da ordem concedida no 

“Habeas Corpus” 1004656-05.2020.8.11.0000, da Segunda Câmara 

Criminal, recebido por malote digital neste gabinete em 13.03.2019, 

EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA em favor do denunciado KIM ROGER 

MAMPIAN DUTRA, colocando-o em liberdade se por outro motivo não 

estiver que permanecer preso, mediante o cumprimento das seguintes 

medidas cautelares:

a) proibição de se aproximar ou se comunicar por qualquer meio de 

testemunhas;

b) declarar os endereços em que poderá ser encontrado de modo claro e 

preciso;

c) comunicar imediatamente ao juízo criminal eventual mudança de 

endereço, fornecendo o novo, no qual poderá ser intimado dos atos 
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processuais;

d) comparecimento, em juízo, até o 5º (quinto) dia útil de cada mês para 

justificar e provar suas atividades;

e) não se ausentar da Comarca sem prévia comunicação judicial.

Alerte-se o acusado que a violação das medidas cautelares fixadas 

importará ao restabelecimento da custódia preventiva, que poderá ser 

novamente aplicada se sobrevir situação que configure a exigência de 

cautelar mais gravosa.

INTIME-SE o acusado.

Cientifique-se a Autoridade Policial, a Defesa e o Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Rosário Oeste/MT, 13 de março de 2020.

Diego Hartmann

Juiz de Direito

Em substituição legal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000093-66.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS DANIEL RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA OAB - MT0012433A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ROSÁRIO OESTE DECISÃO Processo: 1000093-66.2020.8.11.0032. 

REQUERENTE: LUCAS DANIEL RODRIGUES DA SILVA REQUERIDO: 

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Vistos em 

substituição. Trata-se de Ação Revisional de Contrato Bancário c/c Danos 

Morais e Antecipação de Tutela, proposta por LUCAS DANIEL RODRIGUES 

DA SILVA em face de CREFISA S/A, ambos qualificados nos autos em 

epígrafe. Aduz a parte requerente, em síntese, que em 24 de abril de 2017 

contratou empréstimo financeiro, junto à Requerida, na importância de 

R$2.000,00 (dois mil reais), a ser pago em 10 (dez) parcelas de R$ 541,66 

(quinhentos e quarenta e um reais e sessenta e seis centavos), 

totalizando ao final do empréstimo a quantia de R$ 5.416,60 (cinco mil 

quatrocentos e dezesseis e sessenta centavos). Informa que adimpliu 

somente 03 (três) das 10 (dez) parcelas, acumulando o valor pago de R$ 

1.624,98 (mil seiscentos e vinte e quatro reais e noventa e oito centavos), 

dos R$ 2.000,00 (dois mil) reais contratados, mas devido ao excesso de 

encargos abusivos não conseguiu adimplir com as demais parcelas o que 

ocasionou na inclusão do seu nome no cadastro de inadimplentes pelo 

débito no montante de R$ 4.540,90 (quatro mil quinhentos e quarenta reais 

e noventa centavos). Em sede de tutela de urgência, pleiteou seja 

compelida a parte requerida a suspender a publicidade do seu nome junto 

ao SERASA, no mérito, requereu a revisão dos valores do contrato, 

expurgando-se a cobrança de juros que entende indevidos, para que seja 

aplicado como parâmetro a média de mercado (20,70% ao ano). Com a 

inicial, juntou documentos. Formalizados os autos, vieram conclusos para 

deliberação. É o relatório. Fundamento e decido. Nos termos do artigo 300 

do Código de Processo Civil “a tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Nesse contexto, para a 

concessão de liminar de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional é 

necessário que existam elementos probatórios suficientes nos autos para 

convencer o julgador, em sede de cognição sumária, que o pedido do 

autor muito provavelmente será julgado procedente ao final da lide. No 

caso em testilha, a probabilidade do direito invocado está no fato de que 

os juros cobrados no contrato juntado pelo autor, na ordem de 22,00% ao 

mês e 987,22% ao ano (fl. 5 Id.27997934) se mostram em alíquotas que 

desafiam a razoabilidade e a proporcionalidade, bem como se revelam-se 

de difícil adimplemento em quaisquer circunstâncias. Já o risco ao 

resultado útil do processo evidencia-se uma vez que, no caso de eventual 

procedência da ação, a permanência do nome do autor nos cadastros de 

inadimplentes se mostra de dificuldade de reparação ao final da lide. 

Sendo assim, entendo que estão presentes os requisitos necessários 

para o deferimento da tutela de urgência vindicada. Isto posto, defiro em 

parte o pedido de tutela de urgência para DETERMINAR a exclusão do 

nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito em relação ao débito em 

discussão neste processo. Intime-se a parte requerida para que 

providencie a baixa nos cadastros restritivos, no prazo de 5 (cinco) dias, 

sob pena de multa que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil Reais), não se 

tratando de multa diária. Inquestionável que o caso demanda a aplicação 

do Código de Defesa do Consumidor, com fundamento nos artigos 2º e 3º 

do CDC e Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. Em relação ao 

pedido de inversão do ônus da prova, tenho que verossímil a alegação da 

parte requerente, além de patente a sua hipossuficiência probatória, o que 

justifica a inversão do ônus da prova, nos termos do inciso VIII, art. 6º do 

CDC. Designe-se a realização da audiência de tentativa de conciliação em 

data a ser designada conforme a pauta da conciliadora. Após a 

designação, cite-se o requerido, com antecedência mínima de 20 dias, e 

intime-se a parte requerente na pessoa de seu advogado, alertando-se, 

ambos, que "o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado", nos termos do § 8º do art. 334 do CPC. O réu poderá 

oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 dias, cujo termo inicial 

será a audiência de conciliação ou a data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação (CPC, art. 335, I e II). À mingua 

de elementos contrários e em homenagem à presunção de veracidade que 

a lei confere a declaração de pobreza sujeitada pela parte, defiro os 

benefícios da gratuidade judiciária, cuja única renda aparenta ser a 

aposentadoria fixada no valor de um salário mínimo. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Na primeira oportunidade em que falarem nos autos, devem 

as partes dizer acerca do cumprimento ou não da decisão liminar. Às 

providências. Rosário Oeste/MT, 11 de março de 2020. DIEGO HARTMANN 

Juiz de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000913-22.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

THALYTA STHEPHANI ALMEIDA RIBEIRO (EMBARGANTE)

ELYMARCIO NUNES DE ARAUJO (EMBARGANTE)

EDYMARCIO NUNES DE ARAUJO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA PAULA FAUSTINO DA SILVA OAB - SP255523 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ROSÁRIO OESTE DECISÃO Processo: 1000913-22.2019.8.11.0032. 

EMBARGANTE: ELYMARCIO NUNES DE ARAUJO, THALYTA STHEPHANI 

ALMEIDA RIBEIRO, EDYMARCIO NUNES DE ARAUJO EMBARGADO: 

BANCO DO BRASIL SA Vistos em substituição legal Considerando o teor 

do caput e §2º do artigo 13 da Resolução TJ-MT/TP nº 03/2018, que 

dispõe que as ações por dependência em processos anteriores a 

implantação do PJe deverão tramitar na forma física, DETERMINO o 

arquivamento dos autos, devendo a parte autora ser intimada para 

providenciar a correta distribuição na forma física. Cumpra-se expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. Rosário 

Oeste/MT, 12 de março de 2020. Diego Hartmann Juiz de Direito em 

substituição legal.

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000018-27.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO ROESSLE DE OLIVEIRA OAB - SP129231 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO AUGUSTO SILVESTRE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ROSÁRIO OESTE DECISÃO Processo: 1000018-27.2020.8.11.0032. 

REQUERENTE: ALESSANDRO MARTINS REQUERIDO: SILVIO AUGUSTO 

SILVESTRE Vistos em substituição. Trata-se de “Ação de Instituição de 

Servidão de Passagem Rústica com Pedido de Tutela de Urgência” em que 

o requerente pretende ver desobstruída a estrada que dá acesso à 

Fazenda de sua propriedade. Aduz a parte requerente, em síntese, que é 

proprietário de uma área de 103,0113 hectares, que está em fase de 

regularização junto ao INTERMAT. Informa que o Requerido adquiriu de sua 

genitora uma área que faz divisa com a área de sua propriedade e que 

existe um único acesso existente para as duas áreas (já que ambas 

pertenciam à família do autor), que fica dentro da propriedade do 

Requerido. Sustenta que inexiste passagem para a sua terra, o que o 

deixa em situação constrangedora, pois está sendo impedido de ter 

acesso à sua propriedade por parte do Requerido. Com a inicial juntou os 

documentos de Id. 27838329. Formalizados os autos, vieram conclusos 

para deliberação. É o sucinto relatório. Decido. Dessume-se dos autos que 

o imóvel de propriedade do Requerente faz divisa com a propriedade do 

Requerido e que ambas as áreas pertenciam à família do Autor e por isso 

sempre existiu apenas um acesso. Ademais, aduz o autor na exordial, que 

o trânsito na aludida servidão foi constituído há muitos anos, razão pela 

qual merece ser respeitado, e assim fundamenta seu pleito liminar. Como 

cediço, o artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção 

da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de 

probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. A propósito: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo Da 

detida análise dos autos, tenho que os requisitos da tutela jurisdicional não 

foram suficientemente demonstrados, eis que não existem argumentos 

plausíveis capazes de corroborar a pretensão da parte autora, no que 

concerne a desobstrução da passagem por meio da propriedade da parte 

Requerida. É que, ainda que a servidão de passagem e a passagem 

forçada não se confundAm, no caso, tem-se que, diante da narrativa do 

Autor, tais institutos encontram-se intimamente ligados. E, acerca dos 

direitos invocados nos autos, não se pode deixar de atentar para o que 

dispõe o Código Civil também em seu artigo 1.285 caput e § 1º, que 

garante que a área do vizinho imediatamente mais próximo e cujo imóvel a 

passagem for mais fácil, servirá como via de acesso à via pública. A 

propósito: Art. 1.285. O dono do prédio que não tiver acesso a via pública, 

nascente ou porto, pode, mediante pagamento de indenização cabal, 

constranger o vizinho a lhe dar passagem, cujo rumo será judicialmente 

fixado, se necessário. § 1 o Sofrerá o constrangimento o vizinho cujo 

imóvel mais natural e facilmente se prestar à passagem. Já os artigos 

1.378 e 1.379, determinam que: Art. 1.378. A servidão proporciona 

utilidade para o prédio dominante, e grava o prédio serviente, que pertence 

a diverso dono, e constitui-se mediante declaração expressa dos 

proprietários, ou por testamento, e subsequente registro no Cartório de 

Registro de Imóveis. Art. 1.379. O exercício incontestado e contínuo de 

uma servidão aparente, por dez anos, nos termos do art. 1.242, autoriza o 

interessado a registrá-la em seu nome no Registro de Imóveis, valendo-lhe 

como título a sentença que julgar consumado a usucapião. Parágrafo 

único. Se o possuidor não tiver título, o prazo da usucapião será de vinte 

anos. No caso, infere-se que pretende o Autor acesso à via pública 

(estrada vicinal), e necessitaria passar por dentro do imóvel da parte Ré, 

já que seu imóvel estaria encravado. Com efeito, o acervo dos autos 

indica que, embora esteja a propriedade do Autor com divisa à 

propriedade do Requerido, tal fato não implica dizer, ao menos nessa fase 

processual, que está o Autor impossibilitado de nele transitar, tampouco 

de providenciar a abertura de estrada para acesso à área posterior da 

sua área de terras. Sendo que os documentos coligidos nos autos não 

demonstram cabalmente que se trata de imóvel encravado, o que 

conduziria à necessidade de obtenção de passagem por meio de imóvel 

de terceiros. Ademais, ao que tudo indica, não se trata de exercício 

incontestado e contínuo de passagem, há muitos anos, como alega o 

Autor, pois, segundo se extrai dos documentos juntados nos autos (CTPS, 

Declaração de IR), o autor reside há muitos anos no Município de Bauru 

(SP), colocando em xeque a alegação de continuidade do exercício da 

servidão, bem como distanciando o requisito do “ perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo”, já que o autor não reside do local ou 

mesmo não comprovou o exercício da posse ou desenvolvimento de 

atividades na área que requeira de imediato a concessão da medida 

liminar, sob pena de perecimento do direito, caso aguarde a cognição 

exauriente. Outrossim, não há qualquer demonstração, ainda que mínima, 

de quando a passagem começou a ser contestada e/ou impedida pela 

parte Requerida. Assim, ao menos nesta fase processual, não verifico a 

probabilidade do direito invocado pelo Autor, que possa dar ensejo à 

concessão da medida, de modo que se mostra imprescindível a instrução 

probatória para melhor elucidar a controvérsia. Forte em tais fundamentos, 

INDEFIRO o pedido liminar formulado pelo Requerente. Designe-se a 

realização da audiência de tentativa de conciliação em data a ser 

designada conforme a pauta do conciliador. Após a designação, cite-se a 

parte requerida, com antecedência mínima de 20 dias, e intime-se a parte 

requerente na pessoa de seu advogado, alertando-se, ambos, que "o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado", nos termos do 

§ 8º do art. 334 do CPC. O réu poderá oferecer contestação, por petição, 

no prazo de 15 dias, cujo termo inicial será a audiência de conciliação ou a 

data do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação 

(CPC, art. 335, I e II). À mingua de elementos contrários e em homenagem à 

presunção de veracidade que a lei confere a declaração de pobreza 

sujeitada pela parte, defiro os benefícios da gratuidade judiciária. Cite-se o 

requerido. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Rosário Oeste/MT, 12 de março de 2020. Diego Hartmann Juiz 

de Direito em substituição legal.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000398-50.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR ALVES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENICE MARIA BORGES OAB - MT3617/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ROSÁRIO OESTE DECISÃO Processo: 1000398-50.2020.8.11.0032. 

AUTOR(A): OSMAR ALVES DE SOUZA REU: - INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. 1 - RECEBO a inicial, uma vez que estão 

presentes os requisitos dos artigos 319 e 320, ambos do Código de 

Processo Civil. 2 - DEFIRO o pedido de Justiça gratuita, revogando-os a 

qualquer tempo se inverídica a declaração ou alterado o cenário financeiro 

da parte autora no curso da demanda. 3 – Acerca do pedido de tutela de 

urgência, a parte autora requer a concessão imediata do benefício de 

auxílio-doença, uma vez que alega estar acometido de doença que impede 

de exercer suas atividades laborativas. DECIDO. A antecipação dos 

efeitos da tutela de mérito é cabível desde que haja elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, consoante disciplina o art. 300 do CPC, bem 

como quando não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão (art. 300, § 3º, do CPC). Tal figura jurídica é de aplicação restrita 

no processo civil, porquanto depende de pressupostos legais. No plano 

judicial, é na fase de instrução processual que o magistrado terá 

condições de decidir a respeito da pretensão da parte autora ou, de outro 

modo, pode-se dizer que sem a realização de prova pericial é impossível 

antecipar a tutela de mérito, pois se assim fosse seria o mesmo que dar 

caráter de execução provisória a uma sentença que não existe. No caso 

sob exame, a parte autora pleiteia, em antecipação dos efeitos da tutela de 

mérito, a concessão do benefício auxílio-doença. A prova material 

acostada nos autos não é suficiente e não tem a probabilidade que exige a 

lei para obtenção da prestação jurisdicional de plano. Em suma, a parte 

autora não forneceu elementos suficientes para convencer este Juízo 

quanto às alegações esposadas na inicial. Isso porque, os documentos 

acostados aos autos pela parte autora, numa cognição não exauriente, 

não apresentam a necessária certeza de que, caso a demanda fosse 

julgada neste instante, a parte autora sagrar-se-ia vitoriosa, razão por que 

a discussão em pauta reclama maior dilação probatória. Vale registrar 

como ponto a afastar a urgência reclamada, que a parte autora não 

apresentou exames/laudos médicos mais concretos que permitam aferir a 

incapacidade laborativa. Além disso, pela documentação juntada aos 
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autos, verifico que a cessação do benefício na esfera administrativa 

ocorreu em 25.03.2017, tendo a parte autora realizado novo pedido de 

concessão/prorrogação de auxílio-doença em 18.12.2019, ou seja, após 

mais de dois anos da cessação. Não se sustenta a alegada urgência na 

concessão da decisão judicial diante da inércia da própria parte em buscar 

uma decisão judicial capaz de reverter a decisão negativa. Ademais, nada 

consistente nos autos consubstancia a urgência reclamada para adiantar 

a tutela postulada. Alegações de necessidade premente não servem, por 

si sós, sem evidências confirmadas, que possam aferir o fundado receio 

de dano irreparável ou de difícil reparação, por ora ausente. Ante o 

exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela, porquanto não 

atendidos os requisitos legais previstos no art. 300, “caput”, do Código de 

Processo Civil. 4 – OFICIE-SE à APS de Rosário Oeste - MT para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, encaminhe informações constantes do CNIS 

acerca da parte autora e, se casado ou em união estável, do respectivo 

cônjuge/convivente, bem como de seus genitores, para o que deverá a 

Secretaria de Vara encaminhar os dados incrustados nos autos. 5 – 

NOMEIO como perito o (a) Dr(a) JOÃO LEOPOLDO, CRM/MT N° 5753, com 

endereço para recebimento de intimações no endereço Avenida Filinto 

Muller n°1588, Edf. Supéria, Apt° 302, Bairro Quilombo Cuiabá/MT, CEP: 

78043-500 (e-mail: joao_bacan@yahoo.com.br/ celular – 65 – 99601 - 

1639), devendo ser intimado desta nomeação para conhecimento, e, em 

seguida apresentar laudo médico no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a 

contar da realização da perícia - respondendo impreterivelmente a todos 

os quesitos apresentados nos autos. A perícia médica ocorrerá na sede 

deste Fórum e se realizará na data de 20 de março de 2020 (sexta-feira), 

a partir das 14h20min. 6 - INTIMEM-SE as partes para no prazo de 05 dias, 

indicar quesitos e assistente técnico (cuja intimação pessoal é 

dispensável), se ainda não indicados. 7 – Conforme dispõe o artigo 1º da 

Resolução nº 232 de 13 de julho de 2016, editada pelo Conselho Nacional 

de Justiça, as despesas com peritos no âmbito da jurisdição delegada 

correrão à conta da Justiça Federal, observado o limite máximo 

estabelecido na tabela da referida resolução, a qual estabelece como 

valor máximo R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) para honorários 

periciais, e considerando a natureza da demanda, bem como a 

complexidade da perícia a ser realizada, entendo que o valor 

correspondente a R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), pois guarda 

proporção ao trabalho a ser desenvolvido pelo médico perito. 8 – Levando 

em conta o grande volume de feitos que reclamam realizações de perícias 

médicas e a carência de profissionais nesta urbe, FIXO o prazo de 30 

(trinta) dias para entrega do laudo, prazo que será contado a partir da 

intimação com a entrega dos quesitos e documentos ao Sr. Perito. 9 – 

Concluída a perícia, encaminhe ofício, conforme o anexo I da Resolução nº 

305/2014 da CJF prevê, ao Diretor do Foro da Seção Judiciária de 

Cuiabá/MT, acompanhado do ato de nomeação do perito, com solicitação 

de pagamento, informando o nome da comarca e todos os dados 

necessários para a efetivação do pagamento, discriminando ainda o tipo 

da perícia (art. 12º, da Resolução nº 305/2014). 10 - Com aporte da pericia 

médica, CITE-SE a Autarquia demandada para, no prazo legal, responder 

aos termos da inicial, oportunidade em que manifestará sobre o laudo 

médico. 11 – Empós a apresentação da contestação, INTIME-SE a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar sobre a perícia, quando 

poderá, se for o caso, confrontar documentos e teses levantadas na 

contestação. 12 – Após de tudo cumprido e certificado, venham-me os 

autos CONCLUSOS para deliberações. Como quesitos do Juízo, o Sr. 

Médico Perito deverá responder: a) A parte autora é portadora de 

deficiência/moléstia/doença? De que tipo? b) A parte autora é incapacitada 

para trabalhar? c) A incapacidade da parte autora para o trabalho é 

parcial ou total? Explique. d) A incapacidade da parte autora para o 

trabalho é permanente ou temporária? Caso temporária, por quanto tempo 

é a incapacidade da autora? e) Havendo incapacidade, aproximadamente 

desde quando ela existe? f) A deficiência/moléstia/doença de que é 

portadora a parte autora encontra-se em fase evolutiva ou residual? g) 

Constatada a incapacidade para o trabalho e, não sendo possível precisar 

a época aproximada do advento desta (a incapacidade), pode-se afirmar 

que tal incapacidade decorre da evolução/agravamento da 

deficiência/moléstia/doença de que é portadora a parte autora? h) Qual a 

atividade laboral da parte autora? Desde quando exerce essa atividade? i) 

A incapacidade, se existente, é para qualquer atividade laboral ou apenas 

para a atividade habitual da parte autora? É possível a reabilitação para 

outra atividade que lhe garanta a subsistência, considerando o grau de 

instrução da autora, suas condições financeiras, idade e acesso a 

atividades de reabilitação? j) A parte autora é incapaz para a vida 

independente? k) A deficiência/moléstia de que é portadora a parte autora 

traz limitações em sua vida? Que tipos de limitações? l) Existe tratamento 

para o mal da parte autora? Caso positivo, qual o valor aproximado do 

tratamento? m) O tratamento traz efeitos colaterais? Quais? n) Esses 

efeitos colaterais impedem que a parte autora exerça alguma atividade 

braçal? o) Qual o tempo necessário para a convalidação da doença? 13 - 

CUMPRA-SE, COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário. Diego 

Hartmann Juiz de Direito Em substituição legal

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001019-81.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

OVANIL BARROS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAICON ANTONIO FLORENCIO OAB - MT0020621A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Diego Hartmann, 

designa o dia 05 de maio de 2020, às 14:00 horas, para realização de 

audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000995-53.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE FRANCISCA FIGUEIREDO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERNANDES GONCALVES DE LIMA OAB - MT11806-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Diego Hartmann, 

designa o dia 05 de maio de 2020, às 14:20 horas, para realização de 

audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000413-19.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ERONIAS LEMES DO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Diego Hartmann, 

designa o dia 02 de junho de 2020, às 17:00 horas, para realização de 

audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000411-49.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA BENEDITA DA GUIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT15916-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Diego Hartmann, 

designa o dia 02 de junho de 2020, às 16:40 horas, para realização de 

audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000408-94.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:
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MARCELO NUNES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Diego Hartmann, 

designa o dia 02 de junho de 2020, às 16:20 horas, para realização de 

audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000396-80.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO IPOLITO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Diego Hartmann, 

designa o dia 02 de junho de 2020, às 16:00 horas, para realização de 

audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000349-09.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL FERREIRA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Diego Hartmann, 

designa o dia 02 de junho de 2020, às 15:40 horas, para realização de 

audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000350-91.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMAR DE LIMA ARAUJO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Diego Hartmann, 

designa o dia 02 de junho de 2020, às 15:20 horas, para realização de 

audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000366-45.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ADVILSON MANOEL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Diego Hartmann, 

designa o dia 02 de junho de 2020, às 15:00 horas, para realização de 

audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000382-96.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS DA GUIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Diego Hartmann, 

designa o dia 02 de junho de 2020, às 14:40 horas, para realização de 

audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000346-54.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

EVA FRANCISCA DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Diego Hartmann, 

designa o dia 02 de junho de 2020, às 14:20 horas, para realização de 

audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000348-24.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

IZAQUE DE MORAES ZARK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Diego Hartmann, 

designa o dia 02 de junho de 2020, às 14:00 horas, para realização de 

audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000351-76.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE SEBASTIAO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Diego Hartmann, 

designa o dia 02 de junho de 2020, às 13:40 horas, para realização de 

audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000386-36.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDINO DO BONDESPACHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR OAB - MT19132-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Diego Hartmann, 

designa o dia 02 de junho de 2020, às 13:20 horas, para realização de 

audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000379-44.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE XAVIER DE MATOS BELEM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON PINHEIRO MEDRADO OAB - MT26645/O (ADVOGADO(A))

HEGNALDO ANTONIO DOS SANTOS OAB - MT26395/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA LUCIA DIAS PEDROSO - EPP (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Diego Hartmann, 

designa o dia 02 de junho de 2020, às 13:00 horas, para realização de 

audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000360-38.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI DA SILVA NEVES (TESTEMUNHA)
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Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON MARCOS NUNES PEREIRA OAB - MT15481/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE DA SILVA CAMPOS SOUZA (TESTEMUNHA)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Diego Hartmann, 

designa o dia 05 de maio de 2020, às 17:00 horas, para realização de 

audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000329-18.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVAN CONSTANTINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Diego Hartmann, 

designa o dia 05 de maio de 2020, às 16:40 horas, para realização de 

audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000297-13.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA GUIA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SEBASTIAO DE ALMEIDA OAB - MT27700/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Diego Hartmann, 

designa o dia 05 de maio de 2020, às 16:20 horas, para realização de 

audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000315-34.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

STEFANY RODRIGUES BONDESPACHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE OAB - MT24538/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Diego Hartmann, 

designa o dia 05 de maio de 2020, às 16:00 horas, para realização de 

audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000296-28.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA ANTONIA DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SEBASTIAO DE ALMEIDA OAB - MT27700/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Diego Hartmann, 

designa o dia 05 de maio de 2020, às 15:40 horas, para realização de 

audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010305-03.2015.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA ANTONIA GOMES DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR LIMA DO NASCIMENTO OAB - MT4651-O (ADVOGADO(A))

JANE RODRIGUES BARROS OAB - MT13028-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BELA IMAGEM STUDIOS FOTOGRAFICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Diego Hartmann, 

designa o dia 05 de maio de 2020, às 15:20 horas, para realização de 

audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000413-53.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO PERPETUO BARBOSA DA SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA OAB - MT0012433A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO PEREIRA LARA (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Diego Hartmann, 

designa o dia 05 de maio de 2020, às 15:00 horas, para realização de 

audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000298-95.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEIA FIGUEIREDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SEBASTIAO DE ALMEIDA OAB - MT27700/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Diego Hartmann, 

designa o dia 05 de maio de 2020, às 14:40 horas, para realização de 

audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000288-51.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA BATISTA TAQUES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Diego Hartmann, 

designa o dia 19 de maio de 2020, às 17:00 horas, para realização de 

audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000287-66.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA TAQUES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Diego Hartmann, 

designa o dia 19 de maio de 2020, às 16:40 horas, para realização de 

audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000261-68.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL MERCEDES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO SILO DA CONCEICAO FILHO OAB - MT18061-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REQUERIDO)

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Diego Hartmann, 

designa o dia 05 de maio de 2020, às 13:40 horas, para realização de 

audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000906-30.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ESTEVINA DIAS DA SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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EDYELLEN NUNES DA SILVA OAB - MT26496/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Diego Hartmann, 

designa o dia 05 de maio de 2020, às 13:00 horas, para realização de 

audiência de conciliação.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010158-79.2012.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA APARECIDA ALVES SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA DE HOLANDA TANIGUT BASSI OAB - MT0010964A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A AG.ROSARIO OESTE/MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE DECISÃO Processo: 

8010158-79.2012.8.11.0032. REQUERENTE: EDNA APARECIDA ALVES 

SANTOS REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A AG.ROSARIO OESTE/MT 

Vistos. DEFIRO o requerimento formulado à ID 22030338. Explico. Em 

análise aos autos, verifico que de fato a parte requerida constituiu novos 

advogados para atuar em sua defesa (Dr. Sérvio Túlio de Barcelos – 

OAB/PB 20.412-A e Dr. José Arnaldo Janssen Nogueira – OAB/PB 

20.832-A). Todavia, inobstante o pedido de habilitação tenha sido juntado 

aos autos em 16.02.2018 (ID. 11772714) as intimações/publicações foram 

realizadas em nome do causídico Gustavo Amato Pissini – OAB/MT 

13.842-A, advogado que atuava anteriormente em favor do Banco do 

Brasil S/A (requerida). Dessa forma, reconheço a irregularidade apontada 

e, chamo o feito à ordem para tornar sem efeito as intimações realizadas 

em nome de Gustavo Amato Pissini e, consequentemente, REABRO o 

prazo para a parte requerida se manifestar quanto a decisão e protocolo 

de bloqueio à ID. 14217276. Proceda-se a Secretaria o regular cadastro 

nos autos dos advogados constituídos à ID 11772714. Cumpra-se, com 

urgência. Diego Hartmann Juiz de Direito Em substituição legal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000504-17.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

CONCEICAO MENDES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 

1000504-17.2017.8.11.0032. REQUERENTE: CONCEICAO MENDES DE 

ARRUDA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Dispensado o relatório, conforme 

permissão do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. No decorrer do procedimento, a 

parte requerida noticiou o pagamento do débito. É o breve relato. 

Fundamento e DECIDO Nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil “extingue-se a execução quando: II – a obrigação for 

satisfeita (...)”. Ante o exposto, julgo extinta por sentença a execução com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo 

Civil. Sem prejuízo, DETERMINO a expedição de alvará judicial em favor da 

parte requerente. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Diego Hartmann Juiz de 

Direito em Substituição legal

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001776-12.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

Ulisses Garcia Neto (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ulisses Garcia Neto OAB - MT11512-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENGECENTER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX MARTINS SALVATIERRA OAB - MT19575-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE STO 

A N T Ô N I O  D O  L E V E R G E R  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1001776-12.2019.8.11.0053. EXEQUENTE: ULISSES GARCIA NETO 

EXECUTADO: ENGECENTER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 

Vistos etc. Nos termos do art. 841, § 1º, do CPC, INTIME-SE a parte 

executada, através de seus Advogados, da penhora realizada nestes 

autos. Diante da concordância das partes acerca do valor dos bens 

penhorados, e sua respectiva homologação (ID. 26067902), 

desnecessária nova avaliação (CPC, art. 871, I). No mais, INTIME-SE, 

através de seus Advogados, a parte executada acerca do pedido de 

adjudicação dos bens penhorados pelo exequente, nos termos do art. 

876, § 1º, do CPC. Transcorrido o prazo de 05 (cinco) dias, sem 

manifestação das partes, EXPEÇA-SE o respectivo auto de adjudicação, 

nos termos do art. 877 e § 1º do CPC. Às providências. Intimem-se. STO 

ANTÔNIO LEVERGER, 9 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 67242 Nr: 1003-91.2013.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÉRGIO JOÃO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espicalquis Maschio - 

OAB:11540-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA-GERAL 

FEDERAL EM MATO GROSSO - OAB:INSS

 Vistos etc.

INTIME-SE a Autarquia Ré, na pessoa do seu representante judicial, para, 

querendo, opor impugnação ao pedido de cumprimento de sentença (fls. 

138-139), nos próprios autos (art. 535 CPC/2015), anotando-se que o 

prazo para sua interposição é de 30 (trinta) dias, contados da data da 

intimação.

Certificado o não oferecimento de embargos ou em caso anuência com os 

cálculos apresentados, REQUISITE-SE o pagamento por intermédio do 

Excelentíssimo Senhor Desembargador Federal Presidente do TRF1 (art. 

535, § 3º, I e II do CPC).

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 94876 Nr: 3143-88.2019.811.0053

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADENILSON SALUSTIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anne de Fátima Pedrosa de 

Araújo - OAB:174.149

 (...).Dispõe o art. 316 do CPP que o juiz poderá revogar a prisão 

preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que 

subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a 
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justifiquem.De conformidade com o estatuto processual supracitado, são 

requisitos para a decretação da prisão preventiva (CPP, art. 312): a) 

“Fumus Commissi Delicti” - representado pela prova da materialidade 

delitiva e indícios suficientes de autoria e b) “Periculum Libertatis” – 

representado por uma das hipóteses a seguir: b.1) garantia da ordem 

pública, b.2) conveniência da instrução criminal, b.3) garantia da aplicação 

da lei penal ou b.4) garantia da ordem econômica.Quanto ao primeiro 

requisito (Fumus Commissi Delicti), que é composto pela materialidade 

delitiva e indícios suficientes de autoria, verifica-se da análise dos autos 

que há elementos à sua caracterização, eis que as informações 

prestadas perante a Autoridade Policial denotam a materialidade e indícios 

suficientes de autoria.De outra banda, também está presente o “Periculum 

Libertatis”, consubstanciado na garantia da ordem pública. (...).Por fim, o 

acusado não demonstra a imprescindibilidade aos cuidados pessoas de 

criança menor de 06 (seis) anos ou com deficiência ou que seja o único 

responsável para os cuidados (CPP, art. 318, III e VI), sendo certo que tal 

ônus lhe compete (CPP, art. 318, parágrafo único).O simples fato do 

requerido prestar alimentos ao seu filho não é argumento suficiente para 

caracterizar as circunstâncias excepcionais do art. 318 do CPP.Assim, o 

indeferimento da medida é mister.Isto posto, e pelo o que mais consta dos 

autos, INDEFIRO os pedidos de revogação da prisão preventiva manejado 

pelo acusado Adenilson Salustiano, mantendo-se a custódia cautelar 

deste até ulterior deliberação em contrário.Aguarde-se a realização da 

audiência designada.Ciência ao MPE. Intime-se a defesa por DJE.Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90865 Nr: 780-31.2019.811.0053

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO VINICIUS RODRIGUES, RENNAN 

CAMILO CRUZ SILVA, ANDERSON SAMUEL PINTO, RENAN LUCAS DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANNILO MONTEIRO LIMA - 

OAB:18365/O

 Intimo o advogado Dr. Danilo Monteiro Lima, OAB-MT: 18365-O, patrono do 

denunciado Rennan Camilo Cruz e Silva, para apresentar Alegaçõe Finais 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94876 Nr: 3143-88.2019.811.0053

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADENILSON SALUSTIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anne de Fátima Pedrosa de 

Araújo - OAB:174.149

 Intimo o advogado do denunciado a respeito da decisão. " Isto posto, e 

pelo o que mais consta dos autos, INDEFIRO os pedidos de revogação da 

prisão preventiva manejado pelo acusado Adenilson Salustiano, 

mantendo-se a custódia cautelar deste até ulterior deliberação em 

contrário.Aguarde-se a realização da audiência designada.Ciência ao 

MPE. Intime-se a defesa por DJE.Às providências."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 71746 Nr: 479-26.2015.811.0053

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBISNEY MESQUITA NARDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO FREDERICO ARRUDA 

MONTENEGRO - OAB:15329

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gleice Hellen Costa Leite - 

OAB:9475/MT

 Vistos etc.

DEFIRO a penhora on line a ser realizada em desfavor do executado, e, 

ato contínuo, procedo a operação necessária, conforme extrato anexo.

Resultando frustrada a penhora, intime-se o exequente para, no prazo de 

10 (dez) dias, requerer o que de direito.

Caso contrário, lavre-se o competente termo, intime-se a executada, e 

prossiga-se a execução nos seus ulteriores termos.

Às providencias. Cumpra-se.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37105 Nr: 400-23.2010.811.0053

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZAIAS VIEIRA PIRES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): IZAIAS VIEIRA PIRES JUNIOR, Cpf: 

68949952149, Rg: 1.041.085-6, Filiação: Nadir Lopes de Assis e Izaias 

Vieira Pires, data de nascimento: 29/09/1977, natural de Londrina-PR, 

produtor rural, Telefone 99698-1883. atualmente em local incerto e não 

sabido

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALBERTO DIAS DE 

ARAÚJO CAVALCANTE , digitei.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 Despacho/Decisão: Vistos em correição.1. CUMPRA-SE, na íntegra, o 

despacho/decisão/sentença que se acha pendente de cumprimento nos 

autos. 2. Após, certifique-se e dê-se regular andamento ao feito.Às 

providências.

 - Valor Total: R$32.641,78 - Valor Atualizado: R$32.641,78 - Valor 

Honorários: R$0,00

Data de Inscrição da Dívida Ativa: 24/03/2010

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO em face de IZAIAS 

VIEIRA PIRES JUNIOR, na quantia abaixo especificada, referente ao débito 

de cda 20103331 - Decisão do Tribunal de Contas do Estado de Mato 

Grosso, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

3331/2010.

 FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 12/04/2010.

Santo Antônio do Leverger, 12 de março de 2020

Alberto Dias de Araújo Cavalcante aut. Portaria Nº 02/2017-vu Escrevente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38103 Nr: 641-94.2010.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORCAS LUIZA EMERICK SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselia Silva Rocha - OAB:14241, 

Jesus Vieira de Oliveira - OAB:9.309/MT, Roque Pires da Rocha 

Filho - OAB:9870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando-se a necessidade de comprovação das condições de 

segurado (a) da parte Autora, assim como a carência exigida, determino a 

produção de prova testemunhal e depoimento pessoal.

DESIGNO a data de 07/05/2020 às 14h00min, para a realização de 

audiência de conciliação, instrução e julgamento.

Intimem-se as partes por seus procuradores, para que compareçam 
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acompanhadas de suas testemunhas, independentemente de intimação.

 Caso seja necessária a intimação das testemunhas, observar o disposto 

do art. 455 do CPC/2015.

Cumpra-se.

Às providências.

Comarca de São Félix do Araguaia

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000485-85.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON BARBOSA DE AMORIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DE JESUS OAB - MT0018483A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE S 

FÉLIX ARAGUAIA 2ª VARA CÍVEL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA Av. Gov. 

José Fragelli, 786, CENTRO, S FÉLIX ARAGUAIA - MT - CEP: 78670-000 

MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. 

XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

JANAINA CRIST INA DE ALMEIDA PROCESSO n. 

1000485-85.2019.8.11.0017 Valor da causa: R$ 11.976,00 ESPÉCIE: 

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário ]

->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: NELSON 

BARBOSA DE AMORIM Endereço: ESTRADA RURAL, SN, 

ASSENTAMENTO, PCA CASULO, ALTO BOA VISTA - MT - CEP: 

78665-000 POLO PASSIVO: Nome: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS Endereço: desconhecido FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para dar prosseguimento ao feito, 

impugnando a peça Contestatória, caso queira, no prazo legal. 

COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do CPC, o juiz não resolverá o 

mérito quando: II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por 

negligência das partes; III - por não promover os atos e as diligências que 

lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, 

quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. S FÉLIX ARAGUAIA, 

13 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000485-85.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON BARBOSA DE AMORIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DE JESUS OAB - MT0018483A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE S 

FÉLIX ARAGUAIA 2ª VARA CÍVEL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA Av. Gov. 

José Fragelli, 786, CENTRO, S FÉLIX ARAGUAIA - MT - CEP: 78670-000 

MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. 

XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

JANAINA CRIST INA DE ALMEIDA PROCESSO n. 

1000485-85.2019.8.11.0017 Valor da causa: R$ 11.976,00 ESPÉCIE: 

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário ]

->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: NELSON 

BARBOSA DE AMORIM Endereço: ESTRADA RURAL, SN, 

ASSENTAMENTO, PCA CASULO, ALTO BOA VISTA - MT - CEP: 

78665-000 POLO PASSIVO: Nome: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS Endereço: desconhecido FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para dar prosseguimento ao feito, 

impugnando a peça Contestatória, caso queira, no prazo legal. 

COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do CPC, o juiz não resolverá o 

mérito quando: II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por 

negligência das partes; III - por não promover os atos e as diligências que 

lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, 

quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. S FÉLIX ARAGUAIA, 

13 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 18062 Nr: 1139-41.2009.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Almir Assad

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Martins Comércio Importação e Exportação 

Ltda, Banco Triângulo S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hugo Samuel Alovisi - 

OAB:2593-MT, Patricia Alovisi - OAB:RS/388550

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Mandim Theodoro 

de Mello - OAB:56145, Ana Vitória Mandim Theodoro - OAB:58.064, 

Carlos Fernando Siqueira Castro - OAB:OAB/MT 15.104-A, 

Humberto Theodoro Júnior - OAB:7.133-MG, Juliana Cordeiro de 

Faria - OAB:63.427-MG, Rosemeri Mitsue Okazaki Takezara - 

OAB:7276-B

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença, onde se verifica que o escritório 

de advocacia Humberto Theodoro Júnior Advogados Associados se 

encontrava dependente de levantamento de honorários devidos, no 

importe de R$: 1.113,99 (mil cento e treze reais e noventa e nove 

centavos).

 Houve o pagamento do valor devido pelo exequente (fls. 771/772); e a 

expedição de alvará de liberação dos valores (fl. 841).

Intimada à parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias, para que informe a 

quitação dos valores em execução, via DJe (fl. 849), contudo, quedou-se 

inerte.

Certidão cartorária, confirmando o pagamento do alvará anteriormente 

levantado (fl. 851).

É o sucinto relatório.

 Fundamento. DECIDO.

A parte devedora efetuou o pagamento do débito. É de reconhecer-se, 

assim, que o presente feito alcançou o seu objetivo, sendo de rigor a sua 

extinção, uma vez que devidamente satisfeita à obrigação.

Em contínuo, intimada a parte autora para requerer o que entender por 

direito, deixou transcorrer o prazo, como se verifica a certidão de fl. 580.

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente demanda, com resolução de 

mérito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, com as baixas e 

anotações de estilo, independentemente de nova determinação.

P.R.I.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 13495 Nr: 264-42.2007.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilnei Félix Correa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Neri 

- OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Interposta a apelação, ao apelado para contrarrazões, no prazo legal, nos 

termos do § 1º do art. 1010 do NCPC.

Na hipótese de apelação adesiva, intime-se a apelante para 

contrarrazões.

Após, independentemente de nova conclusão, remetam-se os autos ao e. 

TRF da 1ª Região, conforme determinado pelo art. 1010, § 3º do NCPC.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 15464 Nr: 1872-75.2007.811.0017

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Barbaia Braga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Neri 

- OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença.

Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença, promovida por MARIA BARBAIA 

BRAGA, devidamente qualificada, em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL-INSS, igualmente qualificado.

 Houve a expedição da Requisição de Pequeno Valor – RPV (fls. 171/172) 

e os respectivos Alvarás de liberação dos valores (fls. 183 e 185).

 Intimada à parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias, para que informe a 

quitação dos valores em execução, via DJe (fl. 189), contudo, quedou-se 

inerte, conforme certidão de fl. 195.

É o sucinto relatório.

 Fundamento e Decido.

A parte devedora efetuou o pagamento do débito, e a parte autora efetuou 

a retirada do alvará correspondente em 04/12/2019, conforme se verifica 

aos documentos aportados às folhas fls. 183 e 185.

 Em contínuo, intimada a parte autora para requerer o que entender por 

direito, deixou transcorrer o prazo, como se verifica a certidão de fl. 195.

É de reconhecer-se, assim, que o presente feito alcançou o seu objetivo, 

sendo de rigor a sua extinção, uma vez que devidamente satisfeita à 

obrigação.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente demanda, com resolução de 

mérito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, com as baixas e 

anotações de estilo, independentemente de nova determinação.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 37693 Nr: 1578-13.2013.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública da União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Antonio de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:OAM/MT Nº 9880

 Vistos, etc.

Cuida-se de Ação de Execução Fiscal promovida pela União - Fazenda 

Nacional em face de José Antônio de Almeida.

Após o regular andamento do feito, a Exequente informa a quitação da 

dívida, requerendo a extinção do feito nos termos do art. 924, II do CPC 

(fls. 72/74).

 É o relato.

 Decido.

Pretendia a parte exequente o recebimento da importância aludida das 

CDA’s que acompanham a exordial.

 Após o regular andamento do feito, às fls. 72/74, comunica a parte 

exequente a integral quitação do débito executado.

Assim, pelo que se expõe, JULGO EXTINTA a presente Execução nos 

termos do art. 924, inciso II do NCPC.

 CONDENO o Executado ao pagamento das custas processuais, bem 

como de honorários advocatícios que FIXO em 10% sobre o valor 

atualizado da causa, nos termos do Art. 85, § 2º, do Código de Processo 

Civil.

P.R.I.

 Cumpra-se.

 Após o trânsito em julgado da presente, feita as anotações necessárias, 

arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 39583 Nr: 340-22.2014.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Moura da Silva, LCMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Delson Martins da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Antonio Miranda 

Souza - OAB:OAB/MT 10296

 Vistos, etc.

Trata-se de Embargos Declaratórios interpostos em face da sentença 
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proferida de fls. 91/93 verso.

Embargo de declaração é o meio, pelo qual, uma das partes se utiliza para 

requerer ao Juiz prolator de uma determinada decisão, que a esclareça 

nos seus pontos obscuros, ou a complete, quando omissa, que lhe repare 

ou elimine eventuais contradições, por acaso, nela existentes.

Efetivamente, vislumbro adequação ao presente feito.

 Constato que a defesa do Requerido foi patrocinada por Defensor Dativo, 

a D. Advogada Thaís Soares Azevedo, a qual atuou nos autos a partir da 

audiência de instrução e julgamento, mas de fato não foram arbitrados 

honorários a Causídica, sendo omissa a sentença com relação a este fato.

 Neste particular, vale registrar que, a Defensoria Pública encontrava-se 

atuando em favor da requerente, tornando-se necessária a nomeação de 

Advogado Dativo para atuar nos interesses do Requerido hipossuficiente.

Deste modo, CONHEÇO DO RECURSO e DOU PROVIMENTO aos Embargos 

apresentados para apenas esclarecer a questão levantada, 

acrescentando ao final da sentença a condenação em 02 (dois) URH’s em 

desfavor do Estado do Mato Grosso, condizentes aos honorários 

advocatícios, a serem pagos a Advogada Dativa, Dr.ª Thaís Soares 

Azevedo.

No mais, cumpra-se na íntegra a sentença de fls. 91/93 verso, se 

atentando para a presente decisão.

 Intimem-se. Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21003 Nr: 1907-30.2010.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: De Cujus de Deusina Coelho da Silva, Antônio Corrêia 

da Silva, José Correia da Silva, Bernardino Correia Coelho, Domingo 

Correia da Silva, João Correia da Silva, Laurinda Correia da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que, a decisão-determinação de 05/03/2020 

foi lançada equivocadamente pelo estágiário do Gabinete, razão pela qual, 

tal andamento foi prontamente cancelado nesta data.

É o que cumpre.

Taís Marceli Garcia de Oliveira

Assistente de Gabinete I

Matrícula 29156

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 21003 Nr: 1907-30.2010.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: De Cujus de Deusina Coelho da Silva, Antônio Corrêia 

da Silva, José Correia da Silva, Bernardino Correia Coelho, Domingo 

Correia da Silva, João Correia da Silva, Laurinda Correia da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 21003

 Decisão

 Vistos, etc.

 Comunicado o falecimento do autor foi requerido a habilitação dos 

herdeiros (fls. 106/120).

O INSS foi intimado mediante carga dos autos, para se pronunciar a 

respeito, nos termos dos artigos 688 e 690 do CPC, e não se opôs ao 

pedido de habilitação dos herdeiros (fl. 121verso).

 Como o nome de um dos herdeiros não constava do pedido foi 

determinada a sua intimação para informar interesse na sucessão 

processual, tendo decorrido o prazo sem que o mesmo requeresse a sua 

habilitação.

 Pois bem. Nos processos previdenciários onde se pleiteia aposentadoria 

por idade de trabalhador rural, sobrevindo no curso do processo o 

falecimento da parte autora, podem os herdeiros, comprovado o óbito pela 

certidão de registro respectivo, serem habilitados como substituto 

processual, nos termos do artigo 110 do CPC.

 Assim, nos termos dos artigos 689 e 691 do CPC, DEFIRO o pedido de 

habilitação aduzido pelos herdeiros às fls. 106/120, para determinar a 

substituição do autor, com a regularização do polo ativo.

 Encaminhem-se os autos à distribuição, a fim de que promova a alteração 

do cadastro com substituição do polo ativo da ação pelos sucessores do 

“de cujus”, declinados à fl. 106.

Sem prejuízo, intime-se a parte exequente, por meio de seu causídico via 

Dje, para que requeira o que entender de direito, com vistas ao 

prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Cumpra-se.

 Intime-se.

 São Félix do Araguaia, 05 de março de 2020.

 Janaína Cristina de Almeida

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 21098 Nr: 2002-60.2010.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcio Rogerio Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, restando preenchidos os requisitos fáticos e legais, 

JULGO PROCEDENTE o pedido autoral e condeno o Instituto Nacional de 

Seguro Social – INSS, a conceder o benefício assistencial a MARCIO 

ROGERIO ALVES, de acordo com o art. 20 da Lei n.° 8.742/1993, no valor 

de 01 (um) salário mínimo vigente, a contar do ajuizamento da ação 

(30/09/2010), extinguindo-se o feito, com resolução de mérito o que faço 

com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Tendo em 

vista a verossimilhança dada pelas próprias razões da sentença e o 

perigo da demora consistente no nítido caráter alimentar do benefício, 

CONCEDO TUTELA ANTECIPADA para o fim específico de DETERMINAR ao 

INSS que implante o benefício ora concedido, no prazo de 45 (quarenta e 

cinco) dias, independentemente do trânsito em julgado, juntando nos autos 

comprovante do cumprimento de referido comandoNão havendo recurso 

voluntário, posto que o valor da causa, ou o direito controvertido, não 

excede a 1.000 (mil) salários mínimos, afastando, assim, a sujeição da 

sentença ao duplo grau de jurisdição, reexame necessário, de acordo com 

o art. 496, § 3º, I do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Transitado em julgado, em nada sendo requerido, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de praxe. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. São Félix do Araguaia/MT, 09 de março de 2020. 

Janaína Cristina de Almeida Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 31128 Nr: 2369-84.2010.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdi Ribeiro Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o 

requerido a conceder o benefício previdenciário de aposentadoria rural 

por idade ao autor Valdi Ribeiro Rocha, no valor de 01 (um) salário mínimo 

vigente, inclusive 13º (décimo terceiro) salário, a contar da data da 

propositura da ação (17/11/2010), conforme entendimento firmado pelo 

STF no julgamento do RE 631.240/MG, mantendo a tutela antecipada de 

urgência dantes deferida. Em consequência, julgo extinto o processo com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. ISENTA a autarquia requerida do pagamento das custas 

judiciais, de acordo com o art. 3º, inc. I da Lei Estadual nº 7.603/01. 

CONDENO, por fim, o Requerido ao pagamento de honorários advocatícios 

sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor da condenação (valores 

devidos até a data desta sentença), nos termos da Súmula 111 do STJ e 

artigo 85, §2.º, do CPC. Não havendo recurso voluntário, posto que o valor 

da causa, ou o direito controvertido, não excede a 1.000 (mil) salários 
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mínimos, afastando, assim, a sujeição da sentença ao duplo grau de 

jurisdição, reexame necessário, de acordo com o art. 496, § 3º, I do 

Código de Processo Civil.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Transitado em 

julgado, em nada sendo requerido, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas 

e anotações de praxe.Cumpra-se. Expeça-se o necessário.São Félix do 

Araguaia/MT, 09 de março de 2020. Janaína Cristina de Almeida Juíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 133724 Nr: 595-09.2016.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marilza Lopes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Serviços Póstumos Social - SERPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:OAM/MT Nº 9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, julgo 

PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, para CONDENAR a parte requerida ao pagamento de:I - 

danos materiais no importe de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais), 

acrescidos de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês desde a 

data do evento danoso – óbito (Súmulas 43 e 53 do STJ e artigo 398 do 

Código Civil); II - indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 

(dois mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC a contar da 

data do arbitramento (06/03/2020) e juros de mora de 1% ao mês a partir 

da citação.Condeno, ainda, o requerido ao pagamento das custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre 

o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2°, do CPC.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se.Transitado em julgado, em nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de praxe.Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário.Às providências. São Félix do Araguaia/MT, 06 

de março de 2020.JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDAJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 133794 Nr: 650-57.2016.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Cristinae de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:OAM/MT Nº 9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de proposto por Maria 

Cristiane de Sousa, por conseguinte, extingo o processo com resolução 

de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil.Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da 

causa, observada a condição suspensiva de exigibilidade, eis que 

beneficiário da justiça gratuita, a teor do artigo 98, § 3º, do Código de 

Processo Civil.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Transitado em julgado, 

em nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de praxe.Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Comarca de São José dos Quatro Marcos

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N° 11/2020-CA

 A Excelentíssima Senhora Doutora Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini, 

MM. Juíza de Direito e Diretora do Foro da Comarca de São José dos 

Quatro Marcos - Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais,

 CONSIDERANDO problemas no quadro número um de eletricidade das 

dependências do Fórum da Comarca de São José dos Quatro Marcos-MT, 

o qual está apresentando superaquecimento e desarmando de forma 

contínua, afetando diretamente os setores da Escrivania da Vara Única e 

o Gabinete, e necessitando efetuar a troca dos disjuntores com urgência;

RESOLVE:I- SUSPENDER o expediente geral no Fórum desta comarca no 

dia 13 de Março de 2020 a partir das 16h00min; II- Os prazos processuais 

que por ventura iniciem ou terminem nessa data, prorrogar-se-ão, 

automaticamente, para o primeiro dia útil subsequente;

III- Todos os departamentos estão suspensos, inclusive o Gabinete, 

ficando de plantão para casos extremamente urgente o Gestor da Vara 

Única Sra. Mayara Jenniffer Mesanini de Souza e o Oficial de Justiça 

plantonista Sr. Emerson A. Vilasin;

IV- Publique, Registre e Cumpra-se, encaminhando-se cópia ao Presidente 

do Egrégio Tribunal de Justiça, a Corregedoria Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, ao Ministério Público e a Subseção da OAB/MT de 

Mirassol D’Oeste/MT, bem como, a divulgação no sitio do Tribunal de 

Justiça, dando-se ciência aos servidores e fixando cópia no mural do 

Fórum.

São José dos Quatro Marcos, 13 de Março de 2020.Lílian Bartolazzi 

Laurindo Bianchini

Juíza de Direito-Diretora do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 65355 Nr: 2049-89.2015.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRAZIELE PENACHIONI 

CLAUDINO - OAB:MT 16305, REGINA CÉLIA SABIONI LOURIMIER - 

OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 2049-89.2015.811.0039

CÓDIGO 65355

1. Vistos.

2. Trata-se de Ação Previdenciária de Restabelecimento de Benefício de 

Auxílio Doença c/c Aposentadoria Por Invalidez com Pedido de Tutela 

Antecipada, ajuizada por Roberto Alves da Silva em face do Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS, ambos já qualificados.

3. Tendo a discrepância nos cálculos apresentados pelas partes, 

DETERMINO a remessa dos autos ao Contador Judicial para que no prazo 

de 30 (trinta) dias proceda com a elaboração dos cálculos.

4. Com a juntada do memorial de cálculo do Contabilista do Juízo, 

intimem-se as partes para que se manifestem no prazo de 15 (quinze) 

dias, advertindo-lhes que o silêncio será interpretado como concordância 

ao numérico apurado.

5. Após, certifique-se e volvam-me conclusos para ulteriores 

deliberações.

6. Intime-se, expedindo o necessário.

 7. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 27 de janeiro de 2020.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 70163 Nr: 1278-77.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO SEBASTIÃO ROMUALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL MURILIA - ESPÓLIO, MARIA ANTÔNIA 

MURILIA, JOSÉ CARLOS POZZAR, EDNA APARECIDA MURILIA, EVA 

APARECIDA MURILIA POZZAR, ELIANA APARECIDA MURILIA, ANTONIO 

MARIO DOS SANTOS, FRANCISCO BENONES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELDA DE ANDRADE 

RODRIGUES - OAB:17414/O, IZAIAS DOS SANTOS SILVA JÚNIOR - 

OAB:MT-11.849-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Vistos.

2. Considerando a impossibilidade da parte autora desta demanda em 
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promover ação de inventário, nos moldes descritos no art. 616 do CPC, 

sendo que esta deve ser promovida de forma autônoma, DETERMINO que 

o requerente proceda com a emenda à inicial, adequando os pedidos da 

ação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

 3. Intime-se.

4. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 04 de março de 2020.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 83494 Nr: 4213-56.2017.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A - MATRIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J H DE SOUZA ME, LIRIAN SIMÕES MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134, THIAGO MELLO DE OLIVEIRA - OAB:18818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMANOEL GOMES DE SOUSA - 

OAB:18303

 Vistos.1.Redesigno audiência para tentativa de conciliação para o dia 

mais próximo da pauta, qual seja, dia 07 de abril de 2020, às 

14h30min.2.Cientifique os procuradores constituídos para a profícua 

realização do ato [art. 334, §10°, do CPC].3.Afirmo, ainda, que o não 

comparecimento justificado das partes a presente oralidade, o presente 

feito será extinto, sem resolução do mérito, conforme dispõe o artigo 485, 

incisos III e IV, do Código de Processo Civil.4.Consigno que a presença de 

advogados e defensores público em audiência de conciliação não é 

obrigatória, conforme entendimento da jurisprudência pátria, 

veja-se:APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ALIMENTOS FORMULADO EM SEDE 

DE AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO. ACORDO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO PELO 

JUÍZO A QUO. AUSÊNCIA DE ADVOGADO NA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO. ENUNCIADO Nº. 21, DO FÓRUM NACIONAL DA MEDIAÇÃO 

E CONCILIAÇÃO (FONAMEC). TRANSAÇÃO VÁLIDA. AUSÊNCIA DE 

NULIDADE. PRECEDENTE DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. O 

artigo 6º, da Lei nº. 5.478/68 (Lei de Alimentos), não exige a presença de 

advogados em audiências de conciliação e julgamento. 2. O enunciado nº. 

21, do Fórum Nacional da Mediação e Conciliação (FONAMEC) prevê que 

nas sessões de conciliação ou mediação, inclusive naquelas relacionadas 

ao Direito de Família, não é obrigatória a presença de advogado. 3. Assim, 

considerando inexistirem prejuízos que iligam a idoneidade do acordo 

homologado e a preservação de direitos, tampouco demonstrada a 

ocorrência de eventuais prejuízos materiais impingidos aos interesses dos 

menores, impõe-se a manutenção da sentença vituperada....5.Não obtida a 

conciliação, a parte ré poderá responder a ação no prazo legal, a ser 

contado da realização da audiência (art. 335, I, do Código de Processo 

Civil).6.Notifique-se o Ministério Público.7.Cumpra-se.8.Expeça o 

necessário.São José dos Quatro Marcos/MT, 11 de março de 2020.Lílian 

Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 77412 Nr: 1014-26.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO, SOCIAL, AMBIENTAL DO COMPLEXO NASCENTE DO 

PANTANAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA 

- OAB:OAB/MT 14.552, JEANA VALERIA MENDES ALVES - 

OAB:20246/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341, RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:12208-A

 1 Vistos.

2 Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL E 

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA proposta por CONSÓRCIO 

INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SOCIAL E 

TURÍSTICO DO COMPLEXO NASCENTES DO PANTANAL (CIDESAT), em 

face de BANCO DO BRASIL S/A, ambos qualificados nos autos.

3 Considerando pedido formulado pela parte autora, DESIGNO AUDIÊNCIA 

DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o dia 23 de junho de 2020 às 

16h30min, para oitiva de testemunhas, que deverão ser 

OBRIGATORIAMENTE arroladas no prazo de 15 (quinze) dias da intimação 

desta decisão, na forma do art. 357, § 4º c/c art. 450, todos do CPC, sob 

pena de preclusão.

 4 Consigo que caberá ao advogado informar a parte e intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada nestes autos [art. 455 e seguintes do CPC].

5 Na impossibilidade de a intimação ser realizada pelo advogado nas 

hipóteses legais [art. 455, §§1º e 4º do CPC] deverão as partes no prazo 

comum de 05 (cinco) dias apresentar as testemunhas e os respectivos 

endereços que requer que seja a intimação feita pela via judicial.

 6 Intime-se.

7 Cumpra-se, expedindo o necessário.

São José dos Quatro Marcos/MT, 04 de março de 2020.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 95124 Nr: 972-06.2019.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLEBER FRANCERGIO DOS SANTOS FELIX 

MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATHEUS TOSTES CARDOSO 

- OAB:MT 10.041, ROSIMAR DOMINGUES DOS REIS DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 15.675/0

 DELIBERAÇÕES:

1. Vistos.

2. Considerando o pedido do Ministério Público, DETERMINO que seja 

expedido ofício à comarca de Rosário ‘Oeste, solicitando informações 

acerca da missiva expedida COM MÁXIMA URGÊNCIA.

3. No mais, mantenho os autos conclusos para decisão acerca do pedido 

de revogação de preventiva.

4. Cumpra-se.

 5. Às providências.

Nada mais havendo, determinou a MMa. Juíza o encerramento. Eu, Lindsey 

Nunes Quirino, digitei, sendo que os presentes assinam a ata.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

Fábio Rogério Sant’Anna Pinheiro

Promotor de Justiça

Matheus Tostes Cardoso

Advogado OAB-MT 10.041

 Kleber Francergio dos Santos Felix Martins

 Acusado

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 83804 Nr: 4363-37.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DONIZETE FERREIRA DE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN CARLOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETE FERREIRA DE QUEIROZ 

- OAB:18500, ELAINE KARINE DA SILVA QUEIROZ - OAB:226544/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNA CAROLINA VIEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:15433

 18.Deste modo, acolho a preliminar sucitada e julgo improcedente o pedido 

de indenização por danos morais. 19.Ademais, inexistindo outras matérias 

preliminares a serem enfrentadas, não padecendo a inicial de vício que 

exija sua retificação, sendo as partes legítimas para figurar nos polos 

ativo e passivo da demanda, existindo interesse (adequação e utilidade) 

em fazer uso da presente via e verificando que o pedido é possível 

juridicamente, depreende-se que a presente demanda está em harmonia 

com os arts. 17 e 485, VI do NCPC, não havendo se falar em carência da 

ação, tampouco em ausência dos pressupostos processuais (art. 485, IV, 

do NCPC), passo ao mérito. 20.O que se tem de relevante para o deslinde 

da controvérsia é que o autor afirma que emitiu um cheque (nº 000228) 

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados para o fim de:a)Declarar a inexistência do débito relativo ao 
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Cheque nº 000228, no valor de R$ 706,00 (setecentos e seis 

reais);2.Determinar o cancelamento do protesto efetuado;35.Condeno a 

parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem 

como dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre 

o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º do Código de Processo 

Civil.36.Julgo extinto o processo com resolução do mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487 do Código de Processo Civil.37.Transitada em julgado, 

expeça-se ofício ao Cartório de Segundo Ofício de Serviço Notarial e 

Registral desta comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, para 

proceder com a sustação definitiva do protesto do cheque 

000228.38.Após, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas e 

a n o t a ç õ e s 

pertinentes.39.Publique-se40.Registre-se.41.Intime-se.42.Cumpra-se.São 

José dos Quatro Marcos-MT, 05 de março de 2020. Lílian Bartolazzi L. 

BianchiniJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 87750 Nr: 1499-89.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMDO, MCMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA MORITZ LUZ - 

OAB:37874

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO JOSÉ COLUMBANO 

MONEZ - OAB:MT 8996

 AUTOS Nº 1499-89.2018.811.0039.

CÓDIGO 87750.

1. Vistos.

 2. Considerando que fora interposto recurso de apelação, intime-se o 

apelado para oferecer contrarrazões ao recurso, nos termos do art. 

1.009, §1º, CPC.

3. Cumpridas as formalidades acima, encaminhem-se os autos ao E. 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, consignado as nossas homenagens 

(art. 1.010, §3º, do CPC ).

4. Intime-se.

5. Cumpra-se, expeça-se o necessário.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 11 de março de 2020.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 101198 Nr: 4037-09.2019.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, PAULO RICARDO BRITO DE FREITAS, MARIA EDUARDA SOUZA 

RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON NUNES DE 

FIGUEIREDO - OAB:5324, DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO JOSÉ DOS 

QUATRO MARCOS-MT - OAB:QUATRO MARCOS

 ........, RECEBO a denúncia, na forma do art. 56 da Lei n.º 11.343/2.006 e 

art. 41 do Código de Processo Penal, oferecida contra MARIA EDUARDA 

SOUZA RAMOS e PAULO RICARDO BRITO DE FREITAS, como incurso na 

disposição previstas no art. 33, caput, Lei 11.343/06. DESIGNO AUDIÊNCIA 

DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO PARA O DIA 28 DE ABRIL DE 2020, ÀS 

14H 00MIN, oportunidade em que será realizado o interrogatório dos 

acusados, e inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela 

defesa (art. 57 da Lei nº 11.343/06). Intime-se o Ministério Público e a 

defesa, inclusive da expedição da carta precatória (Súmula nº 273 do STJ, 

art. 222, parte final, do CPP e item nº 7.3.6 da CNGCGJ/TJMT), 

atentando-se para o que preconiza o art. 370, parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º 

do CPP.Intimem-se as testemunhas, cientificando-as do conteúdo dos arts. 

218, 219 e 453, todos do CPP, bem como requisitem-se as que exerçam 

função pública, na forma do disposto no art. 221, § 3º do CPP. Cite-se e 

intime-se o acusado (art. 56 da Lei nº 11.343/06). Notifique-se o Ministério 

Público.Cumpra-se.São José dos Quatro Marcos – MT, 11 de março de 

2020.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 68571 Nr: 722-75.2016.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JR, CESDC, MV, RDSP, SADAM, JDCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO JACARANDÁ 

JOVÊ - OAB:4247, DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO 

MARCOS-MT - OAB:QUATRO MARCOS, FABIO DIAS FERREIRA - 

OAB:OAB/MT 14.548, FERNANDO CÉSAR LOPES PIVA - OAB:MT 

9715-B, ROBSON DOS REIS SILVA - OAB:MT 19991/O, SILVIO JOSÉ 

COLUMBANO MONEZ - OAB:MT 8996, TAÍZA BORGES BERNARDES - 

OAB:MT0014399O, VALDINEI RODRIGUES SALGUEIRO - OAB:14862, 

WAGNER RICCI DA SILVA - OAB:MT 21379-O

 AUTOS Nº 722-75.2016.811.0039CÓDIGO 685711.Vistos.2.Trata-se de 

Ação Penal movida pelo Ministério Público Estadual em face de GILVAN 

BORGES DE MOURA, THIAGO PEREIRA DOS SANTOS, JULIANA 

RODRIGUES, CARLOS EDUARDO SANTANA DE CAMPOS, ADRIANO 

MORAIS DA SILVA, SILVESTRE ALVES DE ALMEIDA MOREIRA, 

ALESSANDRO NERI BEZERRA DA SILVA, MAYCON VERSALLI, 

WEVERTON SANTOS QUEIROZ, RODRIGO DA SILVA PACHOI, PAULO 

CÉSAR FLORES DOS SANTOS, JOMAR DA COSTA SILVA, JOSÉ FÁBIO 

ROMUALDO, CLAUDEMIR JACOB DE BRITO, JOSÉ ÍTALO SILVA CAMILO, 

GEDEVAN BORGES DE MOURA e DEJAIR DE SOUZA, pela prática, em 

tese, dos delitos descritos no art. 35, caput, c/c art. 40, inciso V, ambos 

da Lei nº. 11.343/06.3........., RECEBO a denúncia, na forma do art. 56 da 

Lei n.º 11.343/2.006 e art. 41 do Código de Processo Penal, oferecida 

contra JOMAR DA COSTA SILVA.18.Considerando a inexistência de 

informações acerca da inquirição da testemunha Alexandro Silva de 

Carvalho, policial civil lotado na DRE de Cuiabá/MT, expeça-se Carta 

Precatória à Comarca da Capital, visando a realização do ato deferido em 

ref. 279.19.Tendo em vista a informação trazida pela defesa do acusado 

JOMAR em ref. 596, expeça-se Carta Precatória à Comarca de Cáceres, 

visando o interrogatório do réu e a inquirição da testemunha por ele 

informada em ref. 513.20.Em relação aos réus, MAYCON VERSALLI e 

RODRIGO DA SILVA PACHOI, DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para o dia 31 de MARÇO de 2020, às 09h00min, oportunidade 

em que será realizado o interrogatório dos acusados, e das testemunhas 

arroladas pela defesa (art. 57 da Lei nº 11.343/06). 21.Intime-se o 

Ministério Público e a defesa, inclusive da expedição das cartas 

precatórias (Súmula nº 273 do STJ, art. 222, parte final, do CPP e item nº 

7.3.6 da CNGCGJ/TJMT), atentando-se para o que preconiza o art. 370, 

parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º do CPP.22.Citem-se e intimem-se os acusados 

(art. 56 da Lei nº 11.343/06). 23.Notifique-se o Ministério 

Público.24.Cumpra-se.São José dos Quatro Marcos-MT, 23 de outubro de 

2019.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

Comarca de Sapezal

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1000017-35.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

ROMANI COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE LIMA MICHELS DE OLIVEIRA OAB - MT0007300A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REU)

 

Intima-se a parte autora, na pessoa de seu advogado devidamente 

habilitado nos autos, para ciência acerca da audiência de conciliação 

designada para o dia 11/07/2019 às 13:00hs na sala de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1000017-35.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

ROMANI COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP 
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(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE LIMA MICHELS DE OLIVEIRA OAB - MT0007300A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL SENTENÇA Processo: 1000017-35.2019.8.11.0078. AUTOR(A): 

ROMANI COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP RÉU: 

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA Vistos etc. Trata-se de 

AÇÃO DE DESPEJO PARA RETOMADA DE IMÓVEL POR TÉRMINO DE 

CONTRATO LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL c.c IMISSÃO NA POSSE 

proposta por ROMANI COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

LTDA-ME, em face de EB COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA 

(nome fantasia - ELETROKASA), devidamente qualificados nos autos. 

Conforme se depreende dos autos, as partes entabularam acordo ao id. 

26878157, pugnando pela homologação do referido acordo. Vieram os 

autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e Decido. Após uma 

análise detida dos autos constato que às partes transigiram, motivo pelo 

qual requerem a homologação do acordo pactuado. Com efeito, verifico 

que os requisitos de validade, existência e eficácia do negócio jurídico 

encontram-se presentes no acordo firmado entre as partes. Desta forma, 

a homologação é medida que se impõe. Ante o exposto, HOMOLOGO por 

sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

extrajudicial entabulado e juntado ao id. 26878157 em todos os seus 

termos. Por consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as 

partes, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, na forma do 

artigo 487, inciso III do Código de Processo Civil. Sem custas às partes, 

uma vez que estas transigiram antes da sentença, nos termos do art. 90, 

parágrafo 3º do CPC. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Às providências. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz de 

Direito SAPEZAL, 9 de dezembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000759-60.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIEL DAS NEVES QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEITOR VANSAN MUNIZ OAB - MT20939/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALMIR ROSAS DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL SENTENÇA Processo: 1000759-60.2019.8.11.0078. 

REQUERENTE: ADRIEL DAS NEVES QUEIROZ REQUERIDO: WALMIR 

ROSAS DA SILVA Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE RESCISÃO DE 

CONTRATO COM PEDIDO DE LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C 

PERDAS E DANOS movida por ADRIEL DAS NEVES QUEIROZ em face de 

WALMIR ROSAS DA SILVA, todos devidamente qualificados nos autos. 

Ao id. 25610321, a parte autora peticionou informando a desistência da 

ação. Vieram os autos conclusos. É o relato do necessário. Fundamento e 

Decido. De acordo com o art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil 

Brasileiro, extingue-se o processo sem a resolução do mérito quando o 

juiz “verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual”. 

Observa-se no presente caso que não existe mais razão para existência 

da presente demanda, visto que perdeu seu objeto. A própria autora 

manifestou o desinteresse no prosseguimento do feito. Ante o exposto, 

homologo o pedido de desistência formulado pela requerente e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, VIII, do CPC. Sem custas. Transitada em julgado, 

certifique-se o necessário e arquive-se. Intimem-se. Cumpra-se expedindo 

o necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. Conrado 

Machado Simão Juiz De Direito SAPEZAL, 10 de dezembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001401-33.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

EMMEL EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EUNICE FERREIRA OAB - SP128032 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO JOSE SPIELMANN (REU)

 

INTIMAÇÃO INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA ACERCA DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 12/05/2020, ÀS 14 HORAS, na 

pessoa de seu advogado(a),bem como para que, no prazo de 05(cinco) 

dias, proceda ao recolhimento de diligência para o Oficial de Justiça, a fim 

de que o mesmo possa dar cumprimento ao mandado expedido nos autos. 

Diante do Provimento n.7/2017CGJ, datado de 13.06.2017, implantado 

nesta Comarca, e em todo o Estado de Mato Grosso da Central de 

Processamento de Diligência para Oficiais de Justiça, que entrou em vigor 

na data do dia 26.06.2017, a forma de pagamento, descrita a seguir: Art. 

4º do Pro. 07/2017 – A Guia para o pagamento de diligências dos Oficiais 

de Justiça será emitida EXCLUSIVAMENTE pelo portal do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br COMO LOCALIZAR: 

P a r a  E m i s s ã o  d e  G u i a  d e  D i l i g ê n c i a : 

http://arrecadacao.t jmt. jus.br/#/guia/di l igencia/emissao Guia de 

C o m p l e m e n t a ç ã o  d e  D i l i g ê n c i a 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao OU AINDA: 

Entrar no site www.tjmt.jus.br-> Serviços – Guias – Diligências – Emissão 

de Guia de Diligência (acesso com o número único do processo e não o 

código) e pesquisar. Colocar o nome da cidade, bairro (se urbano), para 

zona rural, faz-se necessário mencionar a localidade onde ocorrerá a 

intimação, por fim inserir o CPF do pagante.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001409-10.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

ROMANI COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE LIMA MICHELS DE OLIVEIRA OAB - MT0007300A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA ACERCA DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 14/05/2020, ÀS 13:30 HORAS.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001413-47.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEILDO GAMA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA RUFINO DEL CIELLO OAB - SP254656 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL DESPACHO Processo: 1001413-47.2019.8.11.0078. AUTOR(A): 

JOSEILDO GAMA DOS SANTOS RÉU: BANCO SAFRA S-A Vistos etc. A 

parte autora requereu inicialmente a concessão da Assistência Judiciária 

Gratuita. Assim, passo a analisá-lo neste momento. Nesta senda, é certo 

que o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe “o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos”. Embora para a concessão da gratuidade não se exija o 

estado de miséria absoluta, é necessária a comprovação da 

impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem 

prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família. A declaração de 

pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da 

hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar 

a capacidade financeira. No caso, há elementos suficientes para afastar a 

presunção. Contudo, antes de indeferir o pedido, convém facultar ao 

requerente o direito de provar a impossibilidade de arcar, sem o seu 

próprio prejuízo ou de sua família, com as custas e despesas do 

processo. Assim, para apreciação do pedido de Justiça Gratuita, a parte 

requerente do benefício deverá, em 15 (quinze) dias, apresentar, sob 

pena de indeferimento do benefício: a) cópia das últimas folhas da carteira 

do trabalho, ou comprovante de renda mensal; b) cópia dos extratos 

bancários de contas de titularidade, dos últimos três meses; c) cópia dos 

extratos de cartão de crédito, dos últimos três meses; d) cópia da última 

declaração do imposto de renda apresentada à Secretaria da Receita 

Federal; e) outros documentos que entenda comprobatórios da 

necessidade da concessão do benefício. Ante o exposto, com 
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fundamento no artigo 321 do CPC/2015, intime-se a parte autora para 

emendar a petição inicial, no prazo de 15 (Quinze) dias, procedendo a 

juntada dos documentos acima delineados para análise do pedido de 

assistência Judiciária Gratuita, sob pena de indeferimento do pedido. 

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às 

providências. Conrado Machado Simão. Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001417-84.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

ELPIO EMMEL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUNICE FERREIRA OAB - SP128032 (ADVOGADO(A))

NILSON EDUARDO CARNELOSSI PONCIANO OAB - PR90355 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO JOSE SPIELMANN (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da parte autora, na pessoa de seu 

advogado(a),bem como para que, no prazo de 05(cinco) dias, proceda ao 

recolhimento de diligência para o Oficial de Justiça, a fim de que o mesmo 

possa dar cumprimento ao mandado expedido nos autos. Diante do 

Provimento n.7/2017CGJ, datado de 13.06.2017, implantado nesta 

Comarca, e em todo o Estado de Mato Grosso da Central de 

Processamento de Diligência para Oficiais de Justiça, que entrou em vigor 

na data do dia 26.06.2017, a forma de pagamento, descrita a seguir: Art. 

4º do Pro. 07/2017 – A Guia para o pagamento de diligências dos Oficiais 

de Justiça será emitida EXCLUSIVAMENTE pelo portal do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br COMO LOCALIZAR: 

P a r a  E m i s s ã o  d e  G u i a  d e  D i l i g ê n c i a : 

http://arrecadacao.t jmt. jus.br/#/guia/di l igencia/emissao Guia de 

C o m p l e m e n t a ç ã o  d e  D i l i g ê n c i a 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao OU AINDA: 

Entrar no site www.tjmt.jus.br-> Serviços – Guias – Diligências – Emissão 

de Guia de Diligência (acesso com o número único do processo e não o 

código) e pesquisar. Colocar o nome da cidade, bairro (se urbano), para 

zona rural, faz-se necessário mencionar a localidade onde ocorrerá a 

intimação, por fim inserir o CPF do pagante.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000439-10.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO PECAS NOROESTE LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUNDHER GOMES DUARTE OAB - RN15334 (ADVOGADO(A))

LUAN EUZEBIO DEBO ORTH OAB - MT24546/O (ADVOGADO(A))

JOSE LEONARDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA OAB - MT24949/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONAS SCHAEFFER MAGGI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GASTAO BATISTA TAMBARA OAB - MT12529-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Intimação da parte autora, na pessoa de seu 

advogado(a),bem como para que, no prazo de 05(cinco) dias, proceda ao 

recolhimento de diligência para o Oficial de Justiça, a fim de que o mesmo 

possa dar cumprimento ao mandado expedido nos autos. Diante do 

Provimento n.7/2017CGJ, datado de 13.06.2017, implantado nesta 

Comarca, e em todo o Estado de Mato Grosso da Central de 

Processamento de Diligência para Oficiais de Justiça, que entrou em vigor 

na data do dia 26.06.2017, a forma de pagamento, descrita a seguir: Art. 

4º do Pro. 07/2017 – A Guia para o pagamento de diligências dos Oficiais 

de Justiça será emitida EXCLUSIVAMENTE pelo portal do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br COMO LOCALIZAR: 

P a r a  E m i s s ã o  d e  G u i a  d e  D i l i g ê n c i a : 

http://arrecadacao.t jmt. jus.br/#/guia/di l igencia/emissao Guia de 

C o m p l e m e n t a ç ã o  d e  D i l i g ê n c i a 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao OU AINDA: 

Entrar no site www.tjmt.jus.br-> Serviços – Guias – Diligências – Emissão 

de Guia de Diligência (acesso com o número único do processo e não o 

código) e pesquisar. Colocar o nome da cidade, bairro (se urbano), para 

zona rural, faz-se necessário mencionar a localidade onde ocorrerá a 

intimação, por fim inserir o CPF do pagante.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 93947 Nr: 2112-60.2016.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FALSI & FALSI COMÉRCIO DE PEÇAS DIESEL LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SS COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONILSON BATISTA SAMPAIO - 

OAB:208394

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Nos termos do art. 485, §1º, do Código de Processo Civil , intime-se 

pessoalmente o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, dê 

prosseguimento ao feito, sob pena extinção.

Sobrevindo manifestação ou decorrido o prazo in albis, tornem conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 97720 Nr: 576-77.2017.811.0078

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO RICARDO DEMOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESA 

JUNIOR - OAB:107.414, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:84.206 SP, 

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Nos termos do art. 485, §1º, do Código de Processo Civil , intime-se 

pessoalmente a parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, dê 

prosseguimento ao feito, sob pena extinção.

Sobrevindo manifestação ou decorrido o prazo in albis, tornem conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 99240 Nr: 1298-14.2017.811.0078

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NMDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUAREZ VASCONCELOS - 

OAB:5460

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

NIVALDO MIRANDA DE ALMEIDA propôs ação de exoneração de 

alimentos c/c pedido de modificação de guarda de menor em face de 

THAMIREZ DE OLIVEIRA DE ALMEIDA, ambos devidamente qualificados 

nos autos.

A demanda foi proposta perante à Comarca de Comodoro/MT, tendo 

àquele Juízo postergado a análise da liminar para após a apresentação do 

laudo de estudo psicossocial realizado na residência das partes.

Posteriormente, a equipe multidisciplinar forense informou não ter 

localizado o paradeiro da requerida (fl. 22).

Após, o foi reconhecida, de ofício, a incompetência territorial para 

processar e julgar o feito, posto que o menor residia juntamente com seu 

genitor nesta cidade e Comarca, razão pela qual foi determinada a 

remessa dos autos (fl. 28).

Na sequência, recebida a inicial, foi determinada a intimação do requerente 

para que comprovasse a hipossuficiência alegada (ref. 13).

Certidão de transcurso de prazo na ref. 21.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

 Decido.

O artigo 321, parágrafo único, do CPC, autoriza o indeferimento da inicial 
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se o autor não cumprir a diligência, sendo prescindível a intimação 

pessoal, já que parte autora deixou de demonstrar seu interesse 

processual (art. 330, IV).

No caso em apreço, apesar de devidamente intimada, a parte autora não 

atendeu a determinação judicial de emenda da inicial no prazo legal, ou 

seja, não apresentou elementos para subsidiar seu pedido de justiça 

gratuita, sequer justificativa plausível para não tê-lo feito.

Assim, considerando a inércia da parte requerente, INDEFIRO a petição 

inicial e determino a extinção do presente feito, sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 485, I, c/c artigo 321, paragrafo único, ambos do 

NCPC.

 Com base no princípio da causalidade, condeno a parte autora ao 

pagamento de custas e despesas processuais.

Deixo de condenar em honorários porque não houve a citação da parte 

contrária.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias.

P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 99669 Nr: 1485-22.2017.811.0078

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA BLANK DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:MT 9.948-A, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Nos termos do art. 485, §1º, do Código de Processo Civil , intime-se 

pessoalmente a parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, dê 

prosseguimento ao feito, sob pena extinção.

Sobrevindo manifestação ou decorrido o prazo in albis, tornem conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 111193 Nr: 2746-85.2018.811.0078

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BJS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MICHEL DE ASSIS 

MAGALHAES - OAB:91045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Nos termos do art. 485, §1º, do Código de Processo Civil , intime-se 

pessoalmente a parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, dê 

prosseguimento ao feito, sob pena extinção.

Sobrevindo manifestação ou decorrido o prazo in albis, tornem conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 112667 Nr: 3623-25.2018.811.0078

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PSCFEI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MVDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO OLIVEIRA DUTRA - 

OAB:183577

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Nos termos do art. 485, §1º, do Código de Processo Civil , intime-se 

pessoalmente a parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, dê 

prosseguimento ao feito, sob pena extinção.

Sobrevindo manifestação ou decorrido o prazo in albis, tornem conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41447 Nr: 1416-97.2011.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA GOMES AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVIS BATISTA DE ALMEIDA, CINTIA 

OLIVEIRA NASCIMENTO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

SAPEZAL/MT - OAB:DEF. PUB.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora na pessoa de seu(a)advogado(a) a se manifestar 

nos autos acerca devolução do AR.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 107676 Nr: 570-36.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA RAMOS COELHO - 

OAB:16745

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

MÁRCIO LUIZ OENNING DE JESUS ajuizou ação de cobrança em face do 

MUNICÍPIO DE SAPEZAL, ambos devidamente qualificados nos autos.

Recebida a exordial, foi indeferida a gratuidade judiciária postulada e 

fixado prazo para que a requerente promovesse o recolhimento das 

custas e taxas de distribuição (ref. 4).

Certidão de transcurso de prazo na ref. 13.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

 Decido.

O artigo 321, parágrafo único, do CPC, autoriza o indeferimento da inicial 

se o autor não cumprir a diligência, sendo prescindível a intimação 

pessoal, já que parte autora deixou de demonstrar seu interesse 

processual (art. 330, IV).

No caso em apreço, apesar de devidamente intimada, a parte autora não 

atendeu a determinação judicial de emenda da inicial no prazo legal, ou 

seja, não promoveu o recolhimento das custas e taxas de distribuição, 

sequer apresentou justificativa plausível para não tê-lo feito.

Assim, considerando a inércia da parte requerente, INDEFIRO a petição 

inicial e determino a extinção do presente feito, sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 485, I, c/c artigo 321, paragrafo único, ambos do 

NCPC.

 Com base no princípio da causalidade, condeno a parte autora ao 

pagamento de custas e despesas processuais.

Deixo de condenar em honorários porque não houve a citação da parte 

contrária.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias.

P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 115477 Nr: 5350-19.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEVANIR JUSSARA BAREM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CRISTINA VIEIRA - 

OAB:22756/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

DEVANIR JUSSARA BAREM ajuizou ação de reconhecimento de união 

estável post mortem em razão do falecimento de ADEVILSON ALVES 

OLIVEIRA, ambos devidamente qualificados nos autos.

Recebida a exordial, foi determinada a intimação da requerente para que 
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comprovasse a hipossuficiência financeira alegada (ref. 4).

Por conseguinte, a parte autora reiterou o pedido de assistência judiciária 

gratuita e acostou ao feito alguns documentos (ref. 7).

Após, na decisão de ref. 17, foi determinado à requerente que 

promovesse a emenda à exordial, regularizando o polo passivo da 

demanda.

Certidão de transcurso de prazo na ref. 21.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

 Decido.

O artigo 321, parágrafo único, do CPC, autoriza o indeferimento da inicial 

se o autor não cumprir a diligência, sendo prescindível a intimação 

pessoal, já que parte autora deixou de demonstrar seu interesse 

processual (art. 330, IV).

No caso em apreço, apesar de devidamente intimada, a parte autora não 

atendeu a determinação judicial de emenda da inicial no prazo legal, ou 

seja, não promoveu a retificação do polo passivo da ação, sequer 

apresentou justificativa plausível para não tê-lo feito.

Assim, considerando a inércia da parte requerente, INDEFIRO a petição 

inicial e determino a extinção do presente feito, sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 485, I, c/c artigo 321, paragrafo único, ambos do 

NCPC.

 Com base no princípio da causalidade, condeno a parte autora ao 

pagamento de custas e despesas processuais.

Deixo de condenar em honorários porque não houve a citação da parte 

contrária.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias.

P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 115582 Nr: 5418-66.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANE MONTEIRO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAS CORREIA ENGENHARIA E 

PAVIMENTAÇÃO LTDA, LUIZ CARLOS CORREIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA RAMOS COELHO - 

OAB:16745, JAFFER BARBOSA SCHAPHAUSER - OAB:20.549

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

CRISTIANE MONTEIRO FERREIRA ajuizou ação de obrigação de fazer c/c 

indenização por danos materiais e morais em face de VIAS CORREIA 

ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO LTDA, ambos devidamente qualificados 

nos autos.

Recebida a exordial, foi determinado à requerente que comprovasse a 

hipossuficiência financeira alegada (ref. 4).

Certidão de transcurso de prazo na ref. 11.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

 Decido.

O artigo 321, parágrafo único, do CPC, autoriza o indeferimento da inicial 

se o autor não cumprir a diligência, sendo prescindível a intimação 

pessoal, já que parte autora deixou de demonstrar seu interesse 

processual (art. 330, IV).

No caso em apreço, apesar de devidamente intimada, a parte autora não 

atendeu a determinação judicial de emenda da inicial no prazo legal, ou 

seja, não comprovou a hipossuficiência financeira alegada, sequer 

apresentou justificativa plausível para não tê-lo feito.

Assim, considerando a inércia da parte requerente, INDEFIRO a petição 

inicial e determino a extinção do presente feito, sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 485, I, c/c artigo 321, paragrafo único, ambos do 

NCPC.

 Com base no princípio da causalidade, condeno a parte autora ao 

pagamento de custas e despesas processuais.

Deixo de condenar em honorários porque não houve a citação da parte 

contrária.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias.

P.R.I.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 125300 Nr: 755-06.2020.811.0078

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC 11ª VARA CRIMINAL ESP. JUSTIÇA MILITAR DE 

CUIABÁ/MT, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLI ALVES PEREIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS DUARTE DE ARAUJO - 

OAB:25807/0

 Intima-se o novo causídico constituido nos autos para participar da 

audiência desiganada nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 110538 Nr: 2379-61.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO LUIZ FERREIRA DA SILVA, VALERIA ADRIANA 

ALEXANDRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACÁCIO PINTO DA LUZ, ELIZETE MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON CESAR FREI ALEXO - 

OAB:7069

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Nos termos do art. 485, §1º, do Código de Processo Civil , intime-se 

pessoalmente a parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, dê 

prosseguimento ao feito, sob pena extinção.

Sobrevindo manifestação ou decorrido o prazo in albis, tornem conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 16736 Nr: 320-91.2004.811.0078

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONARDO RANDAZZO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROFÉRTIL AMAZONIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA REGINA PIETSCH 

SACOMORI LIMA MARANHÃO - OAB:33.571 PR, DANIELLE FARIA 

SOUZA - OAB:9.768 MT, LEONARDO RANDAZZO NETO - 

OAB:3504-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA FERRAIRO 

HONÓRIO - OAB:115461/SP

 Intima-se a parte Exequente para se manifestar nos autos acerca do 

decurso de prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75139 Nr: 173-16.2014.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAUBER & MODELSKI - ME, LORIVALDO 

RAUBER, GENY MODELSKI RAUBER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:17980A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a a parte autora por meio de seu representante legal para se 

manifestar nos autos quanto a certidão do Oficial de Justiça e requerer o 

que de direirto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76326 Nr: 922-33.2014.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R M CORREIA ME, C RODRIGUES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 
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SHCAIRA - OAB:140055, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora na pessoa de seu(a) advogado(a) se manifestar 

nos autos quanto a certidão negativa do Oficial de Justiça no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77124 Nr: 1390-94.2014.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA MARGARIDA RABELO DA SILVA, LEIR 

GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INDIAMARA CONCI DAL'MASO - 

OAB:MT 10.888, JAQUELINE RAFAGNIN MARQUES - OAB:15499/MT, 

SAMANTHA BALTIERI CARVALHO - OAB:MT 16.152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para intimar a parte autora, na pessoa de seu advogado, a manifestar nos 

autos em termos de prosseguimento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 104666 Nr: 3981-24.2017.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO RAFAEL DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL EVANGELISTA DA 

SILVA - OAB:20590/O

 Vistos, etc - “Semana Justiça pela Paz em Casa – Ofício Circular 

n°22/2020-CGJ.”

Intime-se a defesa para, no prazo de 05 dias, manifestar quanto ao pedido 

de desistência da oitiva da vítima, formulado pelo representante ministerial.

Caso haja concordância ou transcurso o prazo in albis, declaro encerrada 

a instrução criminal e determino a remessa dos autos aos sujeitos 

processuais para, no prazo de 05 dias, sucessivamente, apresentarem 

alegações finais escritas.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 92935 Nr: 1638-89.2016.811.0078

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LORENI STORCH CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DO 

MATO GROSSO – SEFAZ/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EULINDA MARIA ALVES 

RODRIGUES - OAB:16.351/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

LORENI STORCH CAMARGO ME opôs embargos à execução fiscal em 

face da FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, ambos devidamente qualificados 

nos autos.

Recebida a exordial, foi determinado à requerente que comprovasse a 

hipossuficiência financeira alegada (ref. 5).

Certidão de transcurso de prazo na ref. 09.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

 Decido.

O artigo 321, parágrafo único, do CPC, autoriza o indeferimento da inicial 

se o autor não cumprir a diligência, sendo prescindível a intimação 

pessoal, já que parte autora deixou de demonstrar seu interesse 

processual (art. 330, IV).

No caso em apreço, apesar de devidamente intimada, a parte autora não 

atendeu a determinação judicial de emenda da inicial no prazo legal, ou 

seja, não comprovou a hipossuficiência financeira alegada, sequer 

apresentou justificativa plausível para não tê-lo feito.

Assim, considerando a inércia da parte requerente, INDEFIRO a petição 

inicial e determino a extinção do presente feito, sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 485, I, c/c artigo 321, paragrafo único, ambos do 

NCPC.

 Com base no princípio da causalidade, condeno a parte autora ao 

pagamento de custas e despesas processuais.

Deixo de condenar em honorários porque não houve a citação da parte 

contrária.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias.

P.R.I.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38925 Nr: 1218-94.2010.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JISAEL FERNANDO BAGINI DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALISON MONTAGNER - 

OAB:23239/O

 Para INTIMAR o recuperando JISAEL FERNANDO BAGINI DOS SANTOS, 

através de seu procurador constituído da síntese r. Sentença a seguir 

transcrita: Não havendo outras causas de aumento ou diminuição, FIXO a 

pena definitiva em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, 

fixando cada dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos 

fatos.

O regime da pena será o ABERTO, nos termos do artigo 33, §2º, “c” do 

Código Penal. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITO: Vejamos a 

redação do artigo 44 do Código Penal: Procedida a substituição da pena, 

não há que se falar em suspensão condicional da pena. ISENTO o 

acusado do pagamento das custas e despesas processuais, haja vista 

ser pobre na forma da lei. Deixo de fixar valor mínimo para indenização da 

vítima por inexistir pedido neste sentido. Transitada esta sentença em 

julgado, TERMINO:

 1. EXPEÇA-SE a guia de Execução Definitiva; (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 70288 Nr: 1795-38.2011.811.0078

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EBRAIN ALFREDO PAIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ALFREDO TONOL PAIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MEDEIROS DA 

SILVA - OAB:5423

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Considerando as informações prestadas às folhas retro, não vislumbro 

óbice ao deferimento da pretensão deduzida pelo inventariante, razão pela 

qual determino a imediata expedição de alvará de levantamento da quantia 

de R$84.059,12 (oitenta e quatro mil e cinquenta e nove reais e doze 

centavos).

Em tempo, defiro o pedido de fls. 312/313, para o fim de autorizar a 

conclusão da prestação de contas até o dia 30.04.2020.

Findo o prazo suso, tornem os autos imediatamente conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72715 Nr: 296-48.2013.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO BATISTA DOS SANTOS FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA RAMOS COELHO - 

OAB:16745, LENILDO NUNES PEREIRA - OAB:MT/12482-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora para apresentar no prazo legal contrarrazões do 

recurso de apelação.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 90583 Nr: 904-41.2016.811.0078

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA ALVES 

MARINO DA SILVA - OAB:5155/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 487, inciso I, do CPC, julgo 

parcialmente procedente o pedido inicial para: i) determinar a partilha dos 

valores relativos ao Fundo de Garantia do Tempo de serviço, à razão de 

50% a cada parte, percebidos no período compreendido entre 30.06.1981 

a 02.06.2017; ii) exonerar o requerido do dever de prestar alimentos à 

requerente.Expeça-se ofício à Caixa Econômica Federal para, quando do 

saque do FGTS, realizado por meio de qualquer das hipóteses legais de 

saque, proceda a reserva de 50% em favor da requerente, 

observando-se o montante auferido no período compreendido entre 

30.06.1981 a 02.06.2017.Findando os litigantes vencidos e vencedores, 

cada uma das partes responsabilizar-se-á pelos honorários de 

sucumbência do advogado da parte adversa, na esteira do artigo 85, 

caput, do CPC, ora fixados uniformemente e pro rata em R$ 1.000,00 (um 

mil reais), com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC, distribuindo-se 

proporcionalmente entre elas as despesas processuais, nos termos do 

artigo 86, do CPC. Todavia, permanece suspensa sua exigibilidade, ante a 

gratuidade judiciária conferida a ambas as partes.Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com cautelas de praxe. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34200 Nr: 1540-85.2008.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEAN PAUL HUNHOFF - OAB:5730

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA VILELA ZAGATTO 

- OAB:1553487

 Intima-se a parte autora, para querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, 

apresente quesitos para realização da pericia.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000363-20.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

DATACON CONSULTORIA E CONTABILIDADE EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO JARDIM DRIEMEYER OAB - MT7684-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. VARNIER & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

RAQUEL VARNIER (REQUERIDO)

KLEITON KLITZKE DA PAZ (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO DE LIMA MICHELS DE OLIVEIRA OAB - MT0007300A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DESPACHO Processo: 

1000363-20.2018.8.11.0078. REQUERENTE: DATACON CONSULTORIA E 

CONTABILIDADE EIRELI - EPP REQUERIDO: R. VARNIER & CIA LTDA - ME, 

KLEITON KLITZKE DA PAZ, RAQUEL VARNIER Vistos etc. Recebe-se o 

petitório acostado no ID. 21091771 como cumprimento de sentença, eis 

que atendidos os requisitos legais. Na forma do artigo 513, §2º, do CPC, 

intime-se a parte executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague 

o valor pleiteado. Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o 

prazo previsto no art. 523 do CPC sem o pagamento voluntário inicia-se o 

prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou 

nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Não 

ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o débito 

será acrescido de multa de 10% e, também, de honorários de advogado 

de 10%. Nos termos do art. 523, § 1º, do CPC, cientifique-se o executado 

de que não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do especificado, o 

débito será acrescido de multa de dez por cento. Não efetuado 

tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, 

mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação. 

Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de praxe. 

Às providências. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz De Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010340-19.2015.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

E.M.PUERTA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO JARDIM DRIEMEYER OAB - MT7684-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXASSANDRO PEREIRA (REQUERIDO)

 

Indique o autor outros bens da parte devedora que possam ser 

penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000111-17.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO MARQUES FEITOZA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DESPACHO Processo: 

1000111-17.2018.8.11.0078. REQUERENTE: ADAO MARQUES FEITOZA 

VIEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc., Recebo o Recurso 

interposto. DEFIRO os benefícios da ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, 

NOS TERMOS DO ART. 98 DO CPC/2015. INTIME-SE a parte recorrida para 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias, após, com ou sem 

manifestação, REMETA-SE para a Turma Recursal, para apreciação e 

julgamento do recurso. CUMPRA-SE. Às providências. Conrado Machado 

Simão Juiz de Direito SAPEZAL, 25 de novembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010204-85.2016.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA OAB - MT0020590A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IBTP - INSTITUTO BRASILEIRO DE TREINAMENTO PROGRAMADO S.A. 

(REQUERIDO)

 

Intima-se a parte autora para requerer o que entender de direito, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000481-93.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO DE OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO JARDIM DRIEMEYER OAB - MT7684-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(ADVOGADO(A))

LUIZ GUSTAVO BARBOSA MARTINS OAB - RS57184 (ADVOGADO(A))
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INTIMA-SE a parte autora, na pessoa de seu advogado, para juntar 

documento de comprovação de endereço até na data da audiência de 

conciliação designada para o dia 11/03/2019 às 14h:40min, conforme r. 

decisão de ID. 17379884.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000481-93.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO DE OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO JARDIM DRIEMEYER OAB - MT7684-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(ADVOGADO(A))

LUIZ GUSTAVO BARBOSA MARTINS OAB - RS57184 (ADVOGADO(A))

 

Intima-se a parte autora, para que, no prazo legal, manifeste acerca da 

juntada de Id. 29097428.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000771-74.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

MARQUEZIN COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEILAINE PEREIRA MORAES OAB - MT22750/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL JOILSON DE OLIVEIRA MOTA (REQUERIDO)

 

Intima-se a parte autora para, em 10 (dez) dias, dar prosseguimento ao 

feito, sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010049-82.2016.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

ROTTA & ROTTA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME DE ARRUDA CRUZ OAB - MT12642-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSIMEIRE GOMES DE ARAUJO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CIRO DE SOUZA OAB - MT19184/B (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, para que, no 

prazo impreterível de 5 (cinco) dias, manifeste-se nos autos para informar 

se seu crédito fora totalmente satisfeito e, caso contrário, o valor para 

prosseguimento da execução, conforme determinado em r. Sentença de ID 

8141148.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010049-82.2016.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

ROTTA & ROTTA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME DE ARRUDA CRUZ OAB - MT12642-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSIMEIRE GOMES DE ARAUJO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CIRO DE SOUZA OAB - MT19184/B (ADVOGADO(A))

 

Intima-se a exequente para que, em 15 (quinze) dias, se manifeste 

objetivamente em prosseguimento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010080-68.2017.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR FARIAS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA OAB - MT0020590A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intima-se a parte apelada para contrarrazões recursais, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000172-38.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO SAMPAIO ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intime-se a parte apelada para contrarrazões recursais, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000123-60.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

J. SARAIVA BATISTA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE LIMA MICHELS DE OLIVEIRA OAB - MT0007300A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PUBLIC ONLINE SERVICOS DE PUBLICIDADE EIRELI (REU)

 

Intima-se a parte autora, na pessoa de seu advogado devidamente 

habilitado nos autos, para ciência acerca da Decisão de Id. 30064832 e da 

audiência de conciliação designada para o dia 11/05/2020 às 16:00hs, na 

sala do CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000269-04.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO DE JESUS (REQUERENTE)

PAULO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEISE KELI MADUREIRA LAVARDA OAB - MT24911/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SCHEFFER TRANSPORTES LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

Intima-se a parte autora, na pessoa de seu advogado devidamente 

habilitado nos autos, para ciência acerca Decisão de Id. 30080953 e da 

audiência de conciliação designada para o dia 27/04/2020 às 16:00hs, na 

sala do CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000329-74.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE MOTA SENA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE LIMA MICHELS DE OLIVEIRA OAB - MT0007300A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A (REU)

 

Intima-se a parte autora, na pessoa de seu advogado devidamente 

habilitado nos autos, para ciência da Decisão acostada nos autos, bem 

como, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

11/05/2020 16:30, na sala do CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000487-66.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

INACIO RUBENS DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN OAB - MT0020395A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA SOARES BATISTA (REQUERIDO)

RAFAEL SOARES BATISTA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANE TERESINHA ERDTMANN OAB - MT0007343S (ADVOGADO(A))
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INTIMAÇÃO da parte requerida, para que, apresente contrarrazões ao 

Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010082-43.2014.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

ATAIDE LUZ JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIRO DE SOUZA OAB - MT19184/B (ADVOGADO(A))

RODRIGO DE LIMA MICHELS DE OLIVEIRA OAB - MT0007300A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL SANTOS ALBERTTI OAB - PR44655-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DECISÃO Processo: 

8010082-43.2014.8.11.0078. EXEQUENTE: ATAIDE LUZ JUNIOR 

EXECUTADO: EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES 

E TURISMO LTDA Vistos etc. Primeiramente chamo o feito à ordem e 

revogo a decisão de id. 6413984, para INDEFERIR a penhora de 

faturamento da empresa executada, haja vista que este tipo de penhora é 

medida extrema, bem com não é compatível com o rito do juizado especial, 

ademais o valor ínfimo da dívida. Assim, dando prosseguimento no feito, 

procedo nesta data penhora online nos ativos financeiros da empresa 

executada EUCATUR – EMPRESA UNIÃO CASCAVEL DE TRANSPORTES E 

TURISMO LTDA, CNPJ 76.080.738/0001-93, no valor de R$ 507,52 

(quinhentos e sete reais e cinquenta e dois centavos). Os autos 

permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem perante as 

instituições financeiras por meio do Banco Central. Em sendo positivo o 

bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta Única do Poder 

Judiciário. Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o 

bloqueio do dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo 

sistema BACENJUD, que será juntado aos autos. Juntado aos autos o 

protocolo do bloqueio, o executado deverá ser intimado para impugnar, no 

prazo de 15(quinze) dias, nos termos do artigo 525, caput, do CPC. Caso o 

valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se formalizará a penhora quando o 

objeto for insuficiente. Frustrado o bloqueio de valores, expeça-se 

certidão da dívida objeto da execução e entregue-se à exequente, a fim de 

que, por sua conta e risco, providencie a inscrição junto aos órgãos de 

restrição ao crédito, bem como para fins de protesto. Após, suspendo o 

feito pelo prazo de 01 (um) ano, com fulcro no artigo 921, III, do CPC. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Sapezal/MT, 01 de 

outubro de 2019. (assinado digitalmente) CONRADO MACHADO SIMÃO 

Juiz(a) de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010280-46.2015.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

RIBAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUAN EUZEBIO DEBO ORTH OAB - MT24546/O (ADVOGADO(A))

JOSE LEONARDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA OAB - MT24949/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZEU RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DECISÃO Processo: 

8010280-46.2015.8.11.0078. EXEQUENTE: RIBAS COMERCIO DE 

MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME EXECUTADO: ELIZEU 

RODRIGUES Compulsando os autos, verifica-se ao id 24404693 que foi 

efetivada penhora online nas contas do executado, resultando o bloqueio 

integralmente frutífero. Todavia, expedida carta de intimação ao 

demandado para fins de ciência, não retornaram informações sobre o 

cumprimento da correspondência até a presente data. Diante disso, defiro 

o petitório de folhas retro e determino a intimação do executado por 

intermédio de Oficial de Justiça, observando-se o novel endereço 

declinado no id 28019727, para que, querendo, apresente impugnação em 

15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. Sapezal/MT, 13 de março de 2020. 

DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000700-72.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN DA SILVA FERNANDES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN OAB - MT0020395A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO JUINA LTDA - EPP (REQUERIDO)

J M ALVES & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DECISÃO Processo: 

1000700-72.2019.8.11.0078. INTERESSADO: WILLIAN DA SILVA 

FERNANDES REQUERIDO: VIACAO JUINA LTDA - EPP, J M ALVES & CIA 

LTDA - ME, AZUL LINHAS AEREAS Recebo o cumprimento de sentença. 

Intime-se a parte executada para pagamento do valor devido, no prazo de 

15 dias (NCPC, art. 523 “caput”). Não ocorrendo pagamento voluntário no 

prazo acima, o débito será acrescido de multa de dez por cento (NCPC, 

art. 523, § 1º c/c art. 55 da Lei n. 9.099/95). Efetuado o pagamento parcial, 

a multa incidirá sobre o restante (NCPC, art. 523, § 2º). Por fim, nos termos 

do enunciado 97 do FONAJE ("A multa prevista no art. 523, § 1º, do 

CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor 

desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda 

parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos 

honorários advocatícios de dez por cento"), deixa-se de fixar honorários 

advocatícios. Intimem-se. Cumpra-se. Sapezal/MT, 13 de março de 2020. 

DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010209-44.2015.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

D. P. GONZAGA FERNANDES & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE CARPINE FAVINI OAB - MT0011585A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALNIZETE HELENA LIMA SIQUEIRA BARBOSA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CIRO DE SOUZA OAB - MT19184/B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DECISÃO Processo: 

8010209-44.2015.8.11.0078. REQUERENTE: D. P. GONZAGA FERNANDES 

& CIA LTDA - ME REQUERIDO: ALNIZETE HELENA LIMA SIQUEIRA 

BARBOSA DA SILVA Recebo o pedido retro como cumprimento de 

sentença, certifique-se o trânsito em julgado da sentença. Intime-se a 

parte executada para pagamento do valor devido, no prazo de 15 dias 

(NCPC, art. 523 “caput”). Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo 

acima, o débito será acrescido de multa de dez por cento (NCPC, art. 523, 

§ 1º c/c art. 55 da Lei n. 9.099/95). Efetuado o pagamento parcial, a multa 

incidirá sobre o restante (NCPC, art. 523, § 2º). Por fim, nos termos do 

enunciado 97 do FONAJE ("A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 

aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado 

ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido 

dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários 

advocatícios de dez por cento"), deixa-se de fixar honorários 

advocatícios. Intimem-se. Cumpra-se. Sapezal/MT, 13 de março de 2020. 

DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000088-71.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:
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ELAINE CRISTINA DANTAS DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DECISÃO Processo: 

1000088-71.2018.8.11.0078. REQUERENTE: ELAINE CRISTINA DANTAS 

DA CRUZ REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Defiro a assistência judiciária gratuita. Tendo em vista a 

tempestividade certificada nos autos, nos termos do art. 43 da Lei n. 

9.099/95 e Enunciado 166 do FONAJE, recebo o recurso apresentado nos 

efeitos devolutivo e suspensivo. Intime-se a parte apelada para 

contrarrazões recursais. Decorrido o prazo acima, remetam-se os autos à 

Turma Recursal competente para julgamento. Às providências. Cumpra-se. 

SAPEZAL, 13 de março de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz(a) de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000121-61.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

SILMARA DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT15056-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DECISÃO Processo: 

1000121-61.2018.8.11.0078. REQUERENTE: SILMARA DA SILVA PEREIRA 

REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Defiro a 

assistência judiciária gratuita. Tendo em vista a tempestividade certificada 

nos autos, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95 e Enunciado 166 do 

FONAJE, recebo o recurso apresentado nos efeitos devolutivo e 

suspensivo. Intime-se a parte apelada para contrarrazões recursais. 

Decorrido o prazo acima, remetam-se os autos à Turma Recursal 

competente para julgamento. Às providências. Cumpra-se. SAPEZAL, 13 

de março de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000130-23.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI BATEZ DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT15056-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DECISÃO Processo: 

1000130-23.2018.8.11.0078. REQUERENTE: CLAUDINEI BATEZ DE 

FRANCA REQUERIDO: VIVO S.A. Defiro a assistência judiciária gratuita. 

Tendo em vista a tempestividade certificada nos autos, nos termos do art. 

43 da Lei n. 9.099/95 e Enunciado 166 do FONAJE, recebo o recurso 

apresentado nos efeitos devolutivo e suspensivo. Intime-se a parte 

apelada para contrarrazões recursais. Decorrido o prazo acima, 

remetam-se os autos à Turma Recursal competente para julgamento. Às 

providências. Cumpra-se. SAPEZAL, 13 de março de 2020. DANIEL DE 

SOUSA CAMPOS Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010302-70.2016.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEL TEIXEIRA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANE TERESINHA ERDTMANN OAB - MT0007343S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DECISÃO Processo: 

8010302-70.2016.8.11.0078. REQUERENTE: ELIEL TEIXEIRA PEREIRA 

REQUERIDO: BV FINANCEIRA SA Tendo em vista a tempestividade, nos 

termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95 e Enunciado 166 do FONAJE, recebo o 

recurso apresentado nos efeitos devolutivo e suspensivo. Intime-se a 

parte apelada para contrarrazões recursais. Decorrido o prazo acima, 

remetam-se os autos à Turma Recursal competente para julgamento. Às 

providências. Cumpra-se. SAPEZAL, 13 de março de 2020. DANIEL DE 

SOUSA CAMPOS Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010024-35.2017.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

RIBAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LEONARDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA OAB - MT24949/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BARBOSA, LOCH & COMPANHIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DECISÃO Processo: 

8010024-35.2017.8.11.0078. EXEQUENTE: RIBAS COMERCIO DE 

MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME EXECUTADO: BARBOSA, 

LOCH & COMPANHIA LTDA - ME Intime-se o exequente para que, em 05 

(cinco) dias, decline o endereço atualizado do executado, a fim de 

viabilizar sua citação. Apresentada a informação supra, expeça-se o 

competente mandado de citação para, em 03 (três) dias, pagar a dívida, 

consoante preconiza o art. 829 do NCPC, independentemente de 

conclusão do processo. Nos termos do enunciado 97 do FONAJE ("A 

multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados 

Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da execução, 

ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido dispositivo não é 

aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários advocatícios de dez por 

cento"), deixa-se de fixar honorários advocatícios. Determino a expedição 

de mandado de citação, penhora e avaliação, nos termos do §1º do art. 

829, que dispõe o seguinte: “Do mandado de citação constarão, também, a 

ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça 

tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo 

lavrando-se auto, com intimação do executado”. Caso o executado não 

seja localizado para ser citado, o oficial de justiça deverá proceder na 

forma do art. 830 do NCPC e a parte exequente, nos termos do § 2º do 

referido dispositivo legal. Efetuada a penhora, o devedor será intimado a 

comparecer à audiência de conciliação, quando poderá oferecer 

embargos (art. 52, IX), por escrito ou verbalmente (art. 53, § 1º da Lei n. 

9.099/95). De outro vértice, transcorrido in albis o prazo assinalado para 

emenda á exordial, tornem os autos conclusos para extinção. Sapezal/MT, 

13 de março de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000475-86.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069616/3/2020 Página 775 de 799



FAGNER DIAS LOPES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL SENTENÇA Processo: 

1000475-86.2018.8.11.0078. REQUERENTE: FAGNER DIAS LOPES 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Trata-se de reclamação em que o reclamante aduz que seu aparelho 

televisor e máquina de lavar roupas foram afetados por tensão da energia 

elétrica. Citado, a demandada apresentou contestação, oportunidade em 

que arguiu preliminar de incompetência do juizado pela necessidade de 

produção de prova pericial, defendendo, tangente ao mérito, legalidade 

dos procedimentos adotados pela concessionária. É o sucinto relatório, 

até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 

9.099/95. Inicialmente, REJEITO A PRELIMINAR de incompetência do 

Juizado Especial, agitada pela reclamada, eis que a solução da lide não 

depende de produção de prova pericial. Desse modo, tendo em vista que 

os pressupostos processuais (juízo de admissibilidade da ação) estão em 

ordem, passo a análise da questão meritória. Pois bem, verifica-se que, em 

que pese não ter sido invertido o ônus da prova, nos termos do artigo 6º, 

VIII, do CDC, cediço que a relação versada nos autos tem liame 

consumerista, sendo certa, ainda, a necessidade de impor à ré o ônus 

probatório, pois, na condição de grande empresa, certamente dispõe – ou 

deveria dispor - de condições para demonstrar o fundamento das 

decisões administrativas tomadas. Todavia, mesmo em demandas de 

natureza consumerista, incumbe ao autor, mediante apresentação de 

documentos idôneos, comprovar suas assertivas, apresentando 

substratos minimamente capazes de corroborar com o alegado. Ademais, 

imperioso registrar que a responsabilidade objetiva não dispensa a 

comprovação do dano e do nexo causal. In casu, da detida análise do fólio 

processual, constato que o requerente sequer demonstrou que possuía 

os aparelhos eletrônicos que aduz terem sido danificados por conduta da 

requerida, tampouco a queima dos referidos aparatos. Nesse sentido, 

colha-se entendimento do e. TJMT, in verbis: “Recurso Inominado nº.: 

8016949-37.2016.8.11.0028 Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE POCONÉ Recorrente(s): ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Recorrido(s): FRANCISCA BARRETO DE 

OLIVEIRA Juiz Relator: Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes Data do 

Julgamento: 12/08/2019 E M E N T A RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO 

DE CONSUMO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE 

TRANSFORMADOR – DEMORA NO RESTABELECIMENTO – SENTENÇA DE 

PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RECLAMADA – ENDEREÇO 

RESIDENCIAL DIVERSO – NÃO COMPROVA SER USUÁRIA DOS 

SERVIÇOS NA UNIDADE CORRESPONDENTE – SENTENÇA REFORMADA – 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Não restando comprovado nos autos 

os fatos constitutivos do direito da autora, nos termos do artigo 373, I, do 

Código de Processo Civil 2015, a improcedência da ação é medida que se 

impõe. Sentença reformada para julgar improcedente a ação.” (N.U 

8016949-37.2016.8.11.0028, TURMA RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO 

PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 12/08/2019, 

Pub l i cado  no  DJE  13 /08 /2019 )  Re c u r s o  I n o m i n a d o : 

1002191-16.2017.811.0004 – CH - PJE Origem: Juizado Especial Cível de 

Barra do Garças Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Recorrido: JOSÉ FRANCISCO RAMOS DOS SANTOS 

Juíza Relatora: Patrícia Ceni Data do Julgamento: 12/07/2019 E M E N T A 

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – QUEIMA DE 

APARELHO – MÁQUINA DE LAVAR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA 

RESPONSABILIDADE DA RECLAMADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO 

DOS FATOS – INEXISTÊNCIA DE QUALQUER RELATÓRIO DE OSCILAÇÃO 

DE ENERGIA – INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Restando comprovada a inexistência 

de falhas e interrupções elétricas, no lapso temporal informado pela 

recorrida, não há que se falar em indenização. Inversão do ônus da prova 

que não se confunde com indícios mínimos de prova. Lapso temporal entre 

os fatos, reclamação e apresentação de laudo que não corroboram a 

narrativa inicial. Recurso conhecido e provido.(N.U 

1002191-16.2017.8.11.0004, TURMA RECURSAL, PATRICIA CENI DOS 

SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 12/07/2019, Publicado no DJE 

16/07/2019) Todas essas considerações impõem a improcedência dos 

pedidos iniciais. Posto isso, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos iniciais. Sem custas e honorários (artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95). Certificado o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido em trinta dias, arquivem-se os autos com as cautelas e baixas 

de estilo. P.R.I.C. Sapezal/MT, 13 de março de 2020. DANIEL DE SOUSA 

CAMPOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000124-79.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO MILTON SCHWINGEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN OAB - MT0020395A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILMAR FROEHLICH (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL SENTENÇA Processo: 

1000124-79.2019.8.11.0078. REQUERENTE: SILVIO MILTON SCHWINGEL 

REQUERIDO: VILMAR FROEHLICH Trata-se de ação monitória proposta por 

SILVIO MILTON SCHWINGEL em face de VILMAR FROEHLICH, objetivando 

o recebimento da importância de R$ 3.827,00 (três mil, oitocentos e vinte e 

sete reais). É o relatório. Decido. Com efeito, os Juizados Especiais Cíveis 

são, em regra, incompetentes para o julgamento de demanda quando a 

matéria se encontra disciplinada no rito dos procedimentos especiais, visto 

que são incompatíveis com rito sumaríssimo. Nos termos do artigo 700, do 

CPC, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com 

base em prova escrita sem eficácia de titulo executivo, ter direito de exigir 

do devedor capaz: I – o pagamento de quantia em dinheiro; II – a entrega 

de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; III – o 

adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer. § 1°. A prova escrita 

pode consistir em prova oral documentada, produzida antecipadamente 

nos termos do art. 381. Na ação monitoria, o objetivo é a conversão de 

documento comprobatório de divida em título executivo judicial, com 

previsão de embargos próprios e dilação de probatória incompatível com 

princípios específicos previstos na Lei n° 9.099/95. Nesse sentido, o 

Enunciado n° 8 do FONAJE: “As ações cíveis sujeitas aos procedimentos 

especiais não são admissíveis nos Juizados Especiais”. Da mesma forma, 

o entendimento jurisprudencial: “RECURSO INOMINADO - AÇÃO 

MONITÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - INCOMPATIBILIDADE DE 

RITO - INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL - RECURSO IMPROVIDO. 

As ações cíveis sujeitas aos procedimentos especiais não são 

admissíveis nos Juizados Especiais ("enunciado 8 do FONAJE). Recurso 

não provido.” (RI 513/2013, NÃO INFORMADO, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/08/2013, Publicado no DJE 19/08/2013). 

POSTO ISSO, nos termos do art. 51, da Lei n.º 9.099/95, JULGO EXTINTO 

o presente feito sem resolução do mérito. Sem custas e honorários. 

Transitada em julgado, arquive-se o processo com as baixas necessárias. 

P.R.I. Sapezal-MT, 13 de março de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001237-68.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA LUZIA QUEIROZ 55094147153 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEILAINE PEREIRA MORAES OAB - MT22750/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

de HELLEN DAYNNE TAQUES DIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL SENTENÇA Processo: 

1001237-68.2019.8.11.0078. REQUERENTE: NEUSA LUZIA QUEIROZ 

55094147153 REQUERIDO: DE HELLEN DAYNNE TAQUES DIAS NEUSA 

LUZIA QUEIROZ 55094747153 – MEI, por intermédio de advogado 

constituído, ajuizou ação de cobrança em face de HELLEN DAYNNE 

TAQUES DIAS, ambos qualificados nos autos. Após regular trâmite 
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processual a parte autora informou que não tem mais interesse no 

prosseguimento da demanda, consoante petição retro. Vieram-me os 

autos conclusos. É o relatório. Decido. Considerando o relatado, 

HOMOLOGO a desistência ao feito manifestada e, em consequência, 

EXTINGO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 

485, VIII, do Novo Código de Processo Civil e Enunciado n. 90 do FONAJE. 

Sem custas e honorários. Tendo em vista a preclusão lógica, 

reconhece-se o trânsito em julgado (art. 1.000 do NCPC). Cumpridas as 

determinações, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Sapezal/MT, 13 de março de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000750-98.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

BETANIA VIEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DE AZEVEDO OAB - MT0021079A (ADVOGADO(A))

alisson de azevedo OAB - MT12082/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILENA DEL PADRE SOBRINHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL SENTENÇA Processo: 

1000750-98.2019.8.11.0078. REQUERENTE: BETANIA VIEIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: MILENA DEL PADRE SOBRINHO Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A 

presente lide comporta o julgamento antecipado do mérito, nos moldes do 

artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, por outro 

lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as questões de 

fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar audiência de 

instrução e julgamento para a produção de novas provas. A reclamada 

apesar de ter comparecido na audiência de conciliação na data de 

27/11/2013 (ID 8416847) e de estar devidamente intimada, não apresentou 

contestação no prazo legal, posto isso com fulcro no art. 20 da lei 9.0999 

c/c 344 do Código de Processo Civil, decreto a sua REVELIA. Nesse 

sentido: EMENTA: RECURSO CÍVEL INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE 

CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA INDEVIDA DE ENERGIA 

ELÉTRICA – REITERADAS TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS PARA 

SOLUÇÃO DO PROBLEMA – DEVER DE INDENIZAR– DANO MORAL 

CONFIGURADO –CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA – REVELIA 

RECONHECIDA– IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DAS RAZÕES 

FÁTICO-JURÍDICAS – SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A ausência de 

apresentação de CONTESTAÇÃO pela parte demandada, no prazo legal, 

autoriza a imposição dos efeitos da REVELIA, dentre eles, o não 

conhecimento das razões fático-jurídicas encartadas na peça defensiva. 

(N.U 1000663-17.2017.8.11.0013, RECURSO INOMINADO, DR.SEBASTIAO 

DE ARRUDA ALMEIDA, NÃO ENCONTRADO, Julgado em 18/02/2019, 

Publicado no DJE 20/02/2019) Não há preliminares a serem superadas e, 

tendo em vista que os pressupostos processuais (juízo de admissibilidade 

da ação) estão em ordem, passo a análise da questão meritória. Trata-se 

de Ação de Reparação por Dano Moral e Material proposta por BETANIA 

VIEIRA DOS SANTOS em desfavor de MILENA DEL PADRE SOBRINHO em 

razão de acidente de trânsito envolvendo seus veículos. Narra a 

requerente que, em 24.11.2018, por volta das 18h40min, conduzia seu 

veículo pela Avenida Lions Internacional, momento em que, na rotatória 

com a Rua Curimba, a requerida, na direção de outro automóvel, colidiu no 

carro da requerente, visto que desrespeitou a preferencial. Discorre que o 

veículo da ré colidiu frontalmente na lateral do carro da autora, 

acarretando danos materiais, consoante registros fotográficos anexados 

às fls. 11/12. A ré, em que pese ter participado de audiência de 

conciliação, não apresentou contestação no prazo legal, por isso foi 

decretada a sua revelia, merecendo os fatos lançados na inicial gozar da 

presunção de veracidade. Em sendo assim, da análise detida e cautelosa 

dos autos, verifica-que assiste parcialmente razão à parte autora, 

conforme a seguir será demonstrado. O artigo 186 do Código Civil 

Brasileiro dispõe que: “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. Nesse passo é o disposto no 

artigo 927 do mesmo Codex: “Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), 

causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”. O dano ficou 

exaustivamente comprovado pelas fotos inclusas nos autos fls. 11/12, 

boletim de ocorrência (fls. 09/10) e auto de constatação do local do 

acidente (fls. 11/12), concluindo que o acidente se deu por culpa da 

requerida. Logo necessária se faz a condenação da requerida a ressarcir 

os danos materiais ocasionados a requerente. Assim, faz jus a autora ao 

ressarcimento a titulo de danos materiais, o valor de R$ 3.700,00 (três mil 

e setecentos reais). Quanto aos alegados danos morais, as razões 

formuladas pela Reclamante não são suficientes para acolher tal pedido, 

posto que a ela incumbia provar a existência do abalo moral que alega 

(CPC art. 373, I), ônus do qual não se desincumbiu, mesmo porque o 

choque entre os veículos não resultou em vítimas, tampouco ocasionou 

lesões corporais. Dessa forma, não se mostra viável a indenização por 

dano moral tão somente pelo fato do veículo ter sido levado ao conserto. 

Ademais, no plano do dano à personalidade, não basta o acontecimento 

em si, mas sim, a prova de sua repercussão prejudicialmente moral. 

Ausente a comprovação da dor moral, descabe a respectiva indenização. 

Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO 

DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. INGRESSO À VIA 

PREFERENCIAL. INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DE TRÃNSITO. CULPA 

EXCLUSIVA DA PARTE RÉ. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DEVER 

DE INDENIZAR. DANOS MORAIS INOCORRENTES. Conduta culposa da 

parte ré demonstrada pela prova carreada aos autos. A parte autora pede 

provimento ao recurso, postulando indenização por danos morais, bem 

como incidência dos juros moratórios com base na Súmula 54 do STJ. 

Ausente demonstração da ocorrência de abalo moral concreto para a 

configuração do dano extrapatrimonial, ônus que competia ao autor nos 

termos do artigo 331, inciso I, do CPC. Ainda que ao autor, logo após o 

sinistro, tenham sido proferidas palavras de baixo calão pelo preposto da 

empresa ré, versando de conduta inadequada, a presente circunstância, 

por si só, não enseja indenização por dano a tal título. A situação 

vivenciada representou mero aborrecimento do cotidiano e não ofensa à 

dignidade da pessoa humana. Os juros moratórios devem incidir a contar 

do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, merecendo reparo 

nesse ponto a decisão homologatória. SENTENÇA PARCIALMENTE 

REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE. (Recurso Cível Nº 

71005063854, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Fabiana Zilles, Julgado em 14/04/2015). (TJ-RS - Recurso Cível: 

71005063854 RS , Relator: Fabiana Zilles, Data de Julgamento: 14/04/2015, 

Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

16/04/2015) (g.n) Diante do exposto, com resolução do mérito, a teor do 

disposto no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE da pretensão para condenar a Reclamada a 

pagar a Reclamante o valor de R$3.700,00 (três mil e setecentos reais), a 

título de danos materiais corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido 

de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios nesta fase (art. 54 e art. 55 da lei 

nº 9.099/95). Com o trânsito em julgado, arquivem-se. P.R.I. Sapezal/MT, 

13 de março de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000157-40.2017.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA MONICA ALVES NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT15056-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL Vistos, etc. Processo: 

1000157-40.2017.8.11.0078. REQUERENTE: LEILA MONICA ALVES 

NOGUEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. A oposição dos presentes embargos 

se deu dentro do prazo legal, de sorte que, em razão da tempestividade, 

deles conheço. Inicialmente, sabe-se que os aclaratórios são ferramentas 

processuais ofertadas às partes para impugnar decisão judicial 

contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do NCPC), no sentido de 
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aclará-la ou integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos 

imprescindíveis ao deslinde restem negligenciados. No caso em tela, em 

que pese estarem os Embargos embasados em hipóteses legais de 

cabimento (omissão/contradição), seus fundamentos não sinalizam para a 

ocorrência de tal imperfeição, na medida em que o embargante pretende, 

na verdade, o reexame do mérito da causa, com a desconstituição do ato 

decisório proferido, o que refoge do âmbito da abrangência recursal, 

diante dos estritos limites do artigo 1.022, do Código de Processo Civil. Por 

fim, consoante dicção do artigo 1.025 do novo Diploma Processual Civil a 

mera oposição de embargos de declaração é o suficiente para 

prequestionar a matéria. ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 1.022 

do NCPC, REJEITO os Embargos de Declaração opostos pela parte autora. 

Intimem-se. SAPEZAL, 13 de março de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000409-09.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

IESA INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DA AMAZONIA S/C LTDA - ME 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLAYNE LAKESMINM RAMOS ROLIM OAB - RO8813 (ADVOGADO(A))

ROSANGELA CIPRIANO DOS SANTOS OAB - AC563 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA CRISTINA NUNES CERVO & CIA LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL SENTENÇA Processo: 

1000409-09.2018.8.11.0078. AUTOR(A): IESA INSTITUTO DE ENSINO 

SUPERIOR DA AMAZONIA S/C LTDA - ME REU: SANDRA CRISTINA NUNES 

CERVO & CIA LTDA - ME Trata-se de ação de notificação judicial proposta 

por IESA – INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DA AMAZÔNICA S/C LTDA 

em face de SANDRA CRISTINA NUNES CERVO & CIA LTDA, objetivando a 

notificação via mandado da requerida, nos termos do rito definido no art. 

726 e seguintes do Código de Processo Civil. É o relatório. Decido. Com 

efeito, os Juizados Especiais Cíveis são, em regra, incompetentes para o 

julgamento de demanda quando a matéria se encontra disciplinada no rito 

dos procedimentos especiais, visto que são incompatíveis com rito 

sumaríssimo. Nos termos do artigo 726, do CPC “Quem tiver interesse em 

manifestar formalmente sua vontade a outrem sobre assunto juridicamente 

relevante poderá notificar pessoas participantes da mesma relação 

jurídica para dar-lhes ciência de seu propósito.”. O art. 728 dispõe que, 

antes da deliberação quanto à notificação ou edital, o requerido será 

ouvido. Com efeito, o procedimento de notificação judicial se afigura 

incompatível com princípios específicos previstos na Lei n° 9.099/95. 

Nesse sentido, o Enunciado n° 8 do FONAJE: “As ações cíveis sujeitas 

aos procedimentos especiais não são admissíveis nos Juizados 

Especiais”. POSTO ISSO, nos termos do art. 51, da Lei n.º 9.099/95, 

JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito. Sem custas e 

honorários. Transitada em julgado, arquive-se o processo com as baixas 

necessárias. P.R.I. Sapezal/MT, 13 de março de 2020. DANIEL DE SOUSA 

CAMPOS Juiz de Direito

Comarca de Tabaporã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 9965 Nr: 838-57.2009.811.0094

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRMD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LdOD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO VALDIR PIRES - 

OAB:10999-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, a Carta Precatória de fls. 154 foi distribuída via malote digital 

sob o Código de rastreabilidade: 81120205001930 para a Comarca de 

Altinopolis/SP, devendo a parte interessada proceder com o 

acompanhamento e eventual pagamento de custas e diligências da 

referida missiva.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31946 Nr: 1058-40.2018.811.0094

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KGdS, CGdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, a Carta Precatória de fls. 53 foi distribuída via malote digital 

sob o Código de rastreabilidade: 81120205000818, para a Comarca de 

Juara/MT, devendo a parte interessada proceder com o acompanhamento 

e eventual pagamento de custas e diligências da referida missiva.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Certidão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000097-82.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT15814-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO MATO GROSSO Certidão 

de Decurso de Prazo Certifico que em 05/11/2019 decorreu o prazo legal, 

sem que houvesse qualquer manifestação do executado , quanto ao 

pagamento de Precatório. Nathally R. P. G. Jarschel Técnico(a) 

Judiciário(a)

Comarca de Tapurah

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000328-33.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CHICOSKI DA SILVA (AUTOR(A))

MAIRA BENTO DA SILVA CHRIST (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA DE SOUZA CAMPOS BELO OAB - MT0012584A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEVESON LEANDRO GETTEN (REU)

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TAPURAH TERMO DE AUDIÊNCIA Autos n. 1000328-33.2019.811.0108 

Tapurah/MT, 12 de março de 2020, horário: 13h15. Presentes Juiz de 

Direito: Bruno César Singulani França Advogada: Amanda de Souza 

Campos Belo Requerente: Maira Bento da Silva Christ Estudante de direito: 

Marcieli Tomasi Estudante de direito: Soraia Lutz Finalidade: Conciliação 

Ocorrências Declarada aberta a audiência, constatou-se a presença das 

pessoas acima descritas. A parte autora indicou novo endereço do 

requerido, qual seja, avenida Romualdo Allievi, n. 1087, ap 01, centro, 

nesta cidade. Deliberações Pelo MM Juiz foi dito: “Vistos. Designo 

audiência de conciliação para o dia 09 de julho de 2020, às 13h30. À vista 

da indicação de novo endereço, cite-se nos termos da decisão anterior 

Saem os presentes intimados. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.” 

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito Advogada: 

Requerente:

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001229-98.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:
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JOAO MARCEL MULINETH FAUSTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS JOSE DLUGOSZ OAB - PR22763 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERSON ANTONIO TUNI & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

TAPURAH JUÍZO DA VARA ÚNICA Impulsionamento por Certidão Processo 

nº: 1001229-98.2019.8.11.0108 Impulsiono estes autos para intimar da 

parte autora, por seu(ua) procurador(a), para que efetue, no prazo de 15 

dias, o depósito da diligência, observando-se o recolhimento ao exato local 

de cumprimento do ato, por meio da Guia emitida no endereço , link do site 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e apresentar o comprovante de 

pagamento de diligência nos autos, a fim de que seja cumprido o mandado 

de citação/intimação/penhora/avaliação. Tapurah/MT, 13 de março de 

2020. Jucileine Kreutz de Lima Gestora Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000162-64.2020.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FELIPE LAMMEL OAB - MT7133-O (ADVOGADO(A))

VINICIUS PEREIRA MULLER OAB - MT0018308A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILMAR COSSETIN (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

TAPURAH JUÍZO DA VARA ÚNICA Impulsionamento por Certidão Processo 

nº: 1000162-64.2020.8.11.0108 Impulsiono estes autos para intimar da 

parte autora, por seu(ua) procurador(a), para que efetue, no prazo de 15 

dias, o depósito da diligência, observando-se o recolhimento ao exato local 

de cumprimento do ato, por meio da Guia emitida no endereço , link do site 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e apresentar o comprovante de 

pagamento de diligência nos autos, a fim de que seja cumprido o mandado 

de citação/intimação/penhora/avaliação. Tapurah/MT, 13 de março de 

2020. Jucileine Kreutz de Lima Gestora Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25259 Nr: 1535-02.2010.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SABRINA IARA DE MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DE MATOS 

BORGES - OAB:MT 11.068-B, VINICIUS PULIDO GUADANHIN - OAB:MT 

11.006-B

 Impulsiono os autos para intimar a defesa da acusada para no prazo de 5 

dias apresentar alegações finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58048 Nr: 1192-59.2017.811.0108

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON COVRE - OAB:MT 

15.255, FERNANDA DENICOLO - OAB:MT 17.713

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, por meio de seu 

procurador, para no prazo de 15 dias manifestar acerca da devolução da 

missiva com o cumprimento negativo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63121 Nr: 1099-62.2018.811.0108

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando Art. 389 CNGC/TJMT, impulsiono os autos para a intimação 

da parte autora, por seu procurador, para no prazo de 10 dias, efetuar o 

recolhimento das taxas e custas processuais de remessa da Carta 

Precatória ao Juízo Deprecado, mediante guia de recolhimento padrão 

disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, 

comprovando-se nos autos o efetivo cumprimento para o encaminhamento 

da deprecada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 12969 Nr: 351-21.2004.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR DOMINGOS RIQUETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:MT0022165A, Gustavo Rodrigo Goes Nicoladeli - 

OAB:MT0017980A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte exequente, por meio de seu 

procurador, para no prazo de 15 dias manifestar quanto à devolução da 

missiva com o cumprimento negativo e requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22972 Nr: 817-39.2009.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Telma Maria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON COVRE - OAB:MT 

15.255, FERNANDA DENICOLO - OAB:MT 17.713

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, por meio de seu 

procurador, para no prazo de 15 dias manifestar quanto às informações 

prestadas pelo perito de que a requerente não compareceu para o ato 

designado, e requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45108 Nr: 1109-48.2014.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEOCLIDES NUNES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI 

OURO VERDE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DE MATOS BORGES - 

OAB:MT 11.068-B, VINICIUS PULIDO GUADANHIN - OAB:MT 11.006-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:1.1640/MS, Marco André Honda Flores - 

OAB:MT 9.708-A

 Certifico que decorreu o prazo para o exequente manifestar no feito, 

assim, impulsiono os autos para intimar a parte exequente, por meio de 

seu procurador, para no prazo de 5 dias para dar prosseguimento do 

feito, sob pena de suspensão do cumprimento de sentença, nos termos do 

art. 921, CPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47679 Nr: 375-63.2015.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELICA SILVA ARANTES, MARCIO 

GASPARIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Claudia Damaceno - 

OAB:15.654, Andre Assis Rosa - OAB:MT0019077A, Daniel Victor 

Farias Castro - OAB:MT0017609O, Vanessa Rocha de Oliveira - 

OAB:MT0018714B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que as correspondências devolvidas como "entregues ao 

destinatário" foram recebidas por pessoas diversas das requeridas, e as 

demais correspondências foram devolvidas pelo motivo "mudou-se" (fls. 

78), "não existe o nr." (fl.79, 80,81), impulsiono os autos para intimar a 

parte requerernte, por meio de seu procurador, para no prazo de 15 dias 

manifestar acerca da devolução das correspondências e requerer o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49694 Nr: 1424-42.2015.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Glaucia Maria dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Assis Rosa - 

OAB:MT0019077A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que a correspondência devolvida (fls. 72 v.)foi recebida 

por pessoa diversa da executada, e a outra foi devolvida pelo motivo 

"endereço insuficiente", impulsiono os autos para intimar a parte 

exequente, por meio de seu procurador para no prazo de 15 dias 

manifestar no feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55809 Nr: 10-38.2017.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alecsandro Bau, Loinir Baú, Sergio da Silveira, 

Vilma Fátima Bau, EDINÉIA BAU DA SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:MT 20.495-A, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos para intimar da parte autora, por seu(ua) 

procurador(a), para que efetue, no prazo de 5 dias, o depósito da 

diligência, por meio da Guia emitida no endereço , link do site do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso e apresentar o comprovante de pagamento de 

diligência nos autos, a fim de que seja cumprido o mandado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58373 Nr: 1369-23.2017.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Gabriel Julio Galvão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudio Birck - OAB:MT 

10.093

 Impulsiono os autos para intimar a defesa do acusado para no prazo de 5 

dias apresentar alegações finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48202 Nr: 691-76.2015.811.0108

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARL, CLB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ASTOR BESKOW - OAB:MT 

16.586- B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para a designação da data de 12.05.2020 as 13horas 

para a coleta de material genético para a realização de exame de DNA, 

devendo-se intimar a parte autora para apresentar o valor de R$ 135,00 

para custeio do referido exame. As partes deverão apresentar fotocópia 

do documento de identificação para envio ao laboratório. O Requerido fará 

a coleta do material genético no hospital da Comarca Deprecada, 

acompanhado de Oficial de Justiça que certificará o ato, sendo que o 

Juízo Deprecado deverá remeter imediatamente a este Juízo o material 

genético para posterior envio ao Laboratório DNA Vida. A Autora e o 

Menor deverão comparecer a Secretaria da Vara Única da Comarca de 

Tapurah para ser acompanhada por Oficial de Justiça para a realização da 

coleta do material genético.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 40061 Nr: 510-80.2012.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Otilia Manchur Stachiw

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda de Souza Campos 

Belo - OAB:MT 12.584

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 510-80.2012.811.0108 - Código 40061.

 DESPACHO

Vistos, etc.

Tendo em vista que o processo já encontra-se sentenciado (fls. 191/192), 

onde, na ocasião, foi determinado que com o pagamento do depósito 

devido pela autarquia ré fosse expedido alvará de levantamento de 

valores em prol da autora, determino a expedição de alvará de liberação 

de valores vinculados aos autos, nos termos da sentença de fls. 191/192, 

a ser depositado na conta informada pela causídica da parte requerente, 

às fls. 207, vez que esta possui plenos poderes para receber e dar 

quitação (conforme procuração fls. 13).

Após o integral cumprimento, arquive-se os autos, com as baixas e 

cautelas de estilo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Tapurah/MT, 12 de março de 2020.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45090 Nr: 1098-19.2014.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Boa Viagem Transportes e Turismo Ltda, 

Adriane Fernandes Angelo Ruelis, Alaice dos Santos Ruelis, VALDIR 

RUELIS, OBED RUELIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:MT0022165A, Gustavo Rodrigo Goes Nicoladeli - 

OAB:MT0017980A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a devolução da missiva pela falta de recolhimento de diligências para 

o cumprimento do ato deprecado, impulsiono os autos para intimar a parte 

autora, por meio de seu procurador, para no prazo de 15 dias dar 

prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47678 Nr: 374-78.2015.811.0108

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO GASPARIN, ANGELICA SILVA 
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ARANTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Assis Rosa - 

OAB:MT0019077A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, por meio de seu 

procurador, para manifestar quanto à devolução da correspondências 

pelos motivos "mudou-se" e "desconhecido" e requerer o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55797 Nr: 6-98.2017.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON SARMENTO DA SILVA, CLAUDECIR 

CONTRERAS, JONATAN CARDOSO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:MT 11.546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte exequente, por meio de seu 

procurador, para no prazo de 15 dias manifeste acerca da certidão do 

oficial de justiça de fls. 64 e requeira o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20237 Nr: 1262-28.2007.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO GALVAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÁUDIO ROBERTO BALDISSERA, Leila 

Aparecida Ferreira Baldissera

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DE MATOS BORGES - 

OAB:MT 11.068-B, VINICIUS PULIDO GUADANHIN - OAB:MT 11.006-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudio Birck - OAB:MT 

10.093

 Impulsiono os autos para intimar o exequente, por meio de seu 

procurador, para no prazo de 15 dias apresente planilha de débito 

atualizada, deduzido o valor referente ao bem adjudicado, e requeira o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 69481 Nr: 3381-73.2018.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANESSA DA MATA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO DOUGLAS LAURENTINO 

SOUZA - OAB:21167/O

 (...) No mais, verifico que por ocasião da audiência de custódia (fl. 353-v) 

houve requerimento da defesa pela revogação da prisão. Foi ainda 

protocolado pedido de revogação da prisão preventiva fls. 359/362. 

Todavia, sendo certo que a reavaliação legal ora realizada possui o 

mesmo objeto dos requerimentos formulados, qual seja, a revogação da 

prisão ou substituição por medidas cautelares diversas, a fim de se evitar 

repetições enfadonhas, tenho por apreciado e no mérito indeferido nos 

termos da presente decisão.Por fim, anote-se que nova reavaliação legal 

realizar-se-á até 04/06/2020. (...) Assim, presentes os pressupostos 

imprescindíveis para o exercício da ação penal, RECEBO A DENÚNCIA, 

para todos os efeitos legais. Designo o dia 27/04/2020, às 15h45min, para 

interrogatório, instrução e julgamento (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27160 Nr: 182-53.2012.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ricardo Julio Krebs

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL WASNIESKI - 

OAB:OAB/MT 15469-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte autora, por seu 

procurador, quanto ao retorno dos autos a 1ª Instância, para no prazo de 

15 dias requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento do 

feito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63614 Nr: 1413-08.2018.811.0108

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BPFBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:7629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, por meio de seu 

procurador, para no prazo de 15 dias manifestar quanto à devolução da 

correspondência pelo motivo "não existe o nr." e requerer o que entender 

de direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-31 ARRESTO

Processo Número: 1000358-34.2020.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS INDIGO BARTER 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GONCALVES LOPES TABERNERO MARTINS OAB - SP386630 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EURICO FRANCISCO GARCIA GALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TAPURAH DECISÃO Processo: 1000358-34.2020.8.11.0108. 

REQUERENTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

INDIGO BARTER REQUERIDO: EURICO FRANCISCO GARCIA GALHO Autos 

nº 1000358-34.2020.8.11.0108 Vistos, etc. Trata-se de requerimento 

formulado por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

INDIGO BARTER nos autos da tutela cautelar de urgência em caráter 

antecedente requerida em fade de EURICO FRANCISCO GARCIA GALHO. 

Afirma que, apesar do deferimento da tutela de urgência requerida nos 

autos o devedor estaria cultivando grãos em duas fazendas, isto é, na 

fazenda Santa Maria (que constou na CPR) e na Fazenda Oásis, mas que 

as entregas nos armazéns são realizadas em nome de terceiros 

arrendatários dos imóveis. É a síntese. Fundamento e Decido Em que pese 

argumente o requerente ter acabado de “receber a informação privilegiada 

de que o Requerido também vem depositando soja na ADM de Tapurah, em 

nome da empresa OMC AGRÍCOLA,” isto é, de que o requerido, após 

colheita dos grãos, faz o depósito destes em nome de terceiros 

arrendatários das terras de sua propriedade, tenho que o pedido, para 

que seja promovido o arresto em face dessas pessoas, não comporta 

deferimento. Isso porque a mera suspeita de que o demandado assim 

esteja agindo não autoriza o deferimento de tão gravosa medida que 

afetará terceiras pessoas que não são parte no processo. Não há, além 

das argumentações, comprovação de que efetivamente o requerido esteja 

se valendo de interpostas pessoas para o fim de ocultar os bens que se 

pretende arrestar. Demais disso, em sede de cognição sumária 

(característica da presente ação), a averiguação de tais alegações se 

mostra incompatível com o rito escolhido pelo autor, uma vez que depende 

de ampla produção probatória. Em verdade, o pedido formulado carece de 

lastro probatório idôneo apto a comprovar as alegações, que em verdade 

não atravessam as fronteiras da conjectura e suposição. Em arremate, 

não se pode perder de vista que a demanda foi ajuizada em face do 

devedor originário apenas, porquanto a relação contratual se estabeleceu 

entre ele e o autor, não tendo os terceiros apontados vinculação com o 

contrato discutido nos autos, de forma que os efeitos das decisões aqui 
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proferidas não devem atingi-los diretamente (inteligência do art. 506, CPC). 

Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de arresto em face dos 

terceiros indicados pelo requerente, uma vez que não comprovada 

relação com o autor da demanda e com o contrato. Lado outro, DEFIRO o 

requerimento formulado no sentido de que seja diligenciado perante o 

armazém indicado, e determino seja realizada a diligência no depósito de 

grãos ADM de Tapurah/MT. Havendo constatação deposito de soja da 

safra 19/20 em nome do Requerido determino o arresto judicial em nome 

do Requerente, nomeando como fiel depositório o dono, gerente ou 

responsável pelo local do armazenamento. Anote-se e advirta-se que 

qualquer ato praticado, por quem quer que seja, com vistas a obstar o 

cumprimento da ordem exarada nos autos, configura crime de 

desobediência, caso em que está legalmente autorizado o Sr. Oficial de 

Justiça efetuar a prisão em flagrante dos responsáveis pelo embaraço. 

Autorizo seja o Sr. Oficial de Justiça auxiliado pela força policial desta 

comarca para o bom e fiel cumprimento da presente ordem. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tapurah/MT, 13 de março de 

2020. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000396-46.2020.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA MARCIA PINEDA GALVAN (AUTOR)

N. P. G. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DE MATOS BORGES OAB - MT0011068A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000396-46.2020.8.11.0108 POLO ATIVO:SILVANA 

MARCIA PINEDA GALVAN e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

FERNANDO DE MATOS BORGES POLO PASSIVO: GOL LINHAS AEREAS 

S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiências 

de Conciliação Data: 28/04/2020 Hora: 15:00 , no endereço: AVENIDA RIO 

DE JANEIRO, 223, CENTRO, TAPURAH - MT - CEP: 78000-000 . 13 de 

março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 61051 Nr: 3001-84.2017.811.0108

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE TAPURAH - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS DIONI LIMA DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 Código 61051 - Autos n. 3001-84.2017.811.0108

 SENTENÇA

Vistos e examinados.

Dispensado o relatório, conforme artigo 81, §3º, da Lei 9.099/95.

Fundamento e decido.

Inicialmente, ofertada proposta de transação penal ao autor do fato pelo 

Ministério Público, este cumpriu a transação penal.

 Desta forma, é salutar a extinção de sua punibilidade.

Ante o exposto, declaro extinta a punibilidade de MARCOS DIONI LIMA DE 

MORAES pertinente ao ilícito penal que lhe foi imputado, extinguindo o 

processo e, após o trânsito em julgado, determino o arquivamento do 

presente feito, com as devidas anotações, comunicações e baixas 

necessárias, com as ressalvas do art. 76, § 4º da Lei n. 9.099/95.

Ciência ao Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Tapurah/MT, 12 de março de 2020.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 50361 Nr: 1747-47.2015.811.0108

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTON ORLANDO SERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WINTER - 

OAB:11.470/MT

 Código 50361 - Autos n. 1747-47.2015.811.0108

 SENTENÇA

Vistos etc.

Dispensado o relatório, conforme artigo 81, §3º, da Lei 9.099/95.

Fundamento e decido.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, de forma percuciente, verifica-se que a denúncia foi 

recebida em 17/07/2015 tendo decorrido mais de 04 (quatro) anos até 

então.

Denota-se que a pena prevista para o crime tipificado no artigo 50, da Lei 

9.605/98, é de no máximo detenção por até um ano, de modo que, o prazo 

prescricional é de 04 (quatro) anos, conforme dispõe o artigo 109, inciso 

V, do Código Penal.

Dessa forma, sem maiores delongas, verifico que ocorreu a prescrição da 

pretensão punitiva Estatal, uma vez que ultrapassado o prazo 

prescricional, sem ter ocorrido qualquer marco suspensivo e interruptivo 

até então, inclusive, o recebimento da denúncia.

Ante o exposto, declaro extinta a punibilidade de AILTON ORLANDO 

SERRA, com fulcro nos artigos 107, IV; 109, ambos do CP, extinguindo o 

processo, face ao decurso do lapso temporal da pretensão punitiva do 

Estado, sem que a mesma fosse exercitada.

Transitada em julgado, arquivem-se o presente feito, com as anotações, 

comunicações e baixas necessárias.

 Ciência ao Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Tapurah/MT, 13 de março de 2020.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 50391 Nr: 1767-38.2015.811.0108

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oscar Antonio Dallan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABEL SGUAREZI - OAB:MT 

8.347, Alváro da Cunha Neto - OAB:MT 12.069, Daiane de Faveri 

kirnev - OAB:MT 24103/O, EDENIR RIGHI - OAB:MT 8.484, Flavia 

Moniki Kirnev - OAB:14892

 Código 50391 - Autos n. 1767-38.2015.811.0108

 SENTENÇA

Vistos etc.

Dispensado o relatório, conforme artigo 81, §3º, da Lei 9.099/95.

Fundamento e decido.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, de forma percuciente, verifica-se que o fato ocorreu 

em 21/07/2015, tendo decorrido mais de 04 (quatro) anos até então.

Denota-se que a pena prevista para o crime tipificado no artigo 50, da Lei 

9.605/98, é de no máximo detenção por até um ano, de modo que, o prazo 

prescricional é de 04 (quatro) anos, conforme dispõe o artigo 109, inciso 

V, do Código Penal.

Desta forma, sem maiores delongas, verifico que ocorreu a prescrição da 

pretensão punitiva Estatal, uma vez que ultrapassado o prazo 

prescricional, sem ter ocorrido qualquer marco suspensivo e interruptivo 

até então, inclusive, o recebimento da denúncia.

Ante o exposto, declaro extinta a punibilidade de OSCAR ANTONIO 

DALLAN, com fulcro nos artigos 107, IV; 109, ambos do CP, extinguindo o 

processo, face ao decurso do lapso temporal da pretensão punitiva do 

Estado, sem que a mesma fosse exercitada.

Transitada em julgado, arquivem-se o presente feito, com as anotações, 

comunicações e baixas necessárias.
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 Ciência ao Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Tapurah/MT, 13 de março de 2020.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000254-76.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON COVRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERTON COVRE OAB - MT0015255A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SPE PORTO SEGURO 02 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CRISTINA DE SOUZA DIAS FELDHAUS OAB - GO0017251A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH SENTENÇA Processo: 

1000254-76.2019.8.11.0108. REQUERENTE: EVERTON COVRE 

REQUERIDO: SPE PORTO SEGURO 02 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

S.A Vistos etc., Trata-se de Ação de Restituição de Quantia Paga 

proposta por Everton Covre em desfavor de SPE Porto Seguro 02 

Empreendimentos Imobiliários S.A. Alega a parte autora que no dia 

22.3.2017 celebrou Contrato de Promessa de Compra e Venda de Imóvel 

na Planta dos apartamentos nº 138, 156 e 158 em Porto Seguro/BA. Que 

de entrada efetuou o pagamento de valor de R$ 7.500,00 (sete mil e 

quinhentos reais), sendo o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos 

reais) para cada apartamento/unidade. O imóvel seria entregue em janeiro 

de 2020, porém, o autor desistiu da compra e realizou a rescisão do 

contrato, mas não recebeu o valor pago a título de entrada de volta. Evoca 

a seu favor o teor da Súmula nº 543 do STJ que garante a restituição 

parcial do valor pago quando o comprador der causa do desfazimento do 

contrato e ofereceu a retenção de 10% (dez por cento) do valor pago. A 

parte ré foi devidamente citada em data de 29.4.2019, conforme extrato 

dos correios anexado ao termo de audiência para comparecimento em 

audiência de conciliação a qual foi realizada em data de 7.5.2019, não 

comparecendo ao ato, conforme id. 2008847, porém apresentou 

contestação e documentos. Em sua contestação a ré alega que o autor ao 

assinar o Contrato de Promessa de Compra e Venda de Imóvel na Planta 

concordou com os termos constantes no instrumento, não fazendo jus a 

restituição de qualquer valor e que a rescisão requerida foi realizada. 

Decido. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil/2015 que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil/2015, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. A 

controvérsia dos autos cinge-se em estabelecer se o valor pago a título de 

arras pelo autor quando da celebração do contrato de compra e venda 

entre as partes deve ou não ser restituído e se o for em qual 

porcentagem, além da aplicação dos efeitos da revelia, já que a ré não 

compareceu em audiência de conciliação designada. Pois bem, insta 

esclarecer que mesmo com o não comparecimento da ré na audiência de 

conciliação, o reconhecimento dos efeitos da revelia não é absoluto, uma 

vez que a presunção de veracidade pode ser afastada diante das 

circunstâncias dos autos, mormente pela regra do artigo 370 do Código de 

Processo Civil/2015, que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento das 

partes, determinar as provas necessárias à instrução do processo, 

indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Porém no 

caso em apreço verifico que a parte autora tem direito a restituição de 

parte das arras ou sinal, já que o invocado artigo 53 do Código de Defesa 

do Consumidor proíbe expressamente a chamada “cláusula de 

decaimento” que é aquela que prevê que o adquirente perca todas as 

parcelas pagas durante o contrato caso se torne inadimplente ou requeira 

o distrato, que é o caso dos autos. Por outro lado é justo e razoável que o 

vendedor, no caso a ré, retenha parte do valor pago pelo autor, já que 

dispendeu despesas administrativas e comerciais para a venda do 

empreendimento, fazendo jus a restituição dos prejuízos que o comprador, 

no caso o autor, tenha lhe causado com a rescisão contratual. Em relação 

ao valor a ser retido pela ré dispõe o artigo 32-A da Lei nº 6.766/79 

incluído pela Lei nº 13.786/2018, que poderá haver a retenção de 10% 

(dez por cento) do valor pago, inclusive a título de arras ou sinal, 

conforme abaixo transcrito: Art. 32-A. Em caso de resolução contratual 

por fato imputado ao adquirente, respeitado o disposto no § 2º deste 

artigo, deverão ser restituídos os valores pagos por ele, atualizados com 

base no índice contratualmente estabelecido para a correção monetária 

das parcelas do preço do imóvel, podendo ser descontados dos valores 

pagos os seguintes itens: (Incluído pela Lei nº 13.786, de 2018) (...) II - o 

montante devido por cláusula penal e despesas administrativas, inclusive 

arras ou sinal, limitado a um desconto de 10% (dez por cento) do valor 

atualizado do contrato; (Incluído pela Lei nº 13.786, de 2018). Assim, deve 

haver retenção do percentual de 10% (dez por cento), valor devidamente 

atualizado, das arras pagas pelo autor. Ante todo o exposto, decreto a 

revelia da ré, e julgo procedente a pretensão contida na peça inicial, para 

CONDENAR a ré efetuar a restituição do valor pago a título de sinal, com o 

desconto do percentual de 10% (dez) por cento do valor atualizado, e o 

faço com resolução de mérito, a teor do que dispõe o artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios a teor do disposto nos artigos 54 e 55 da lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. P. R.I. Submeto 

os autos ao MM. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Tapurah/MT 13 de março de 2020. 

Fábia Cristina Walter Juíza Leiga Vistos. Após análise do processo e dos 

fundamentos aplicados na decisão ACOLHO integralmente as sugestões 

do Juiz Leigo e, nos termos do artigo 40 da lei 9.099/95, HOMOLOGO a 

decisão acima redigida para que produza seus regulares efeitos legais. 

Com o trânsito, não havendo o cumprimento voluntário da condenação, 

manifeste o autor o interesse na execução da sentença. Tapurah/MT, data 

do sistema. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000843-68.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE MAURICIO GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Carlos Humberto de Oliveira Junior OAB - MT0011208A-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH SENTENÇA Processo: 

1000843-68.2019.8.11.0108. REQUERENTE: ANDRE MAURICIO GOMES 

REQUERIDO: CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR Vistos etc., 

Trata-se de Reclamatória de Danos Morais proposta por André Maurício 

Gomes em desfavor de Carlos Humberto de Oliveira Junior. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil/2015 que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Inicialmente indefiro o pedido de conexão dos 

processos requeridos pelo réu vez que nem todos estão prontos para 

sentença neste momento processual, o que poderá gerar danos às 

partes. Deixo de analisar o pedido de Justiça Gratuita formulado pela parte 

autora em sua exordial devido ausência de elementos (provas) que 

comprovem a necessidade do pedido aliado ao fato de não haver 

condenação em custas, despesas processuais e honorários advocatícios 

neste momento processual. Portanto afasto as preliminares arguidas e 

passo a análise do mérito da ação. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste 

à parte autora. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 
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modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil/2015, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Sustenta a parte autora que no ano de 2016 figurou como polo passivo na 

ação trabalhista que tramita perante a Vara do Trabalho de Lucas do Rio 

Verde/MT sob o nº 0000050-91.2016.5.23.0101 tendo como autor da ação 

o Sr. Orildes Biasutti, e como causídico do autor o Dr. Carlos Humberto de 

Oliveira Júnior, ora réu na presente ação. Que no dia 30.5.2019 o autor 

realizou acordo extrajudicial com o Sr. Orildes, quitando integralmente os 

débitos existentes na ação trabalhista proposta. Ocorre que o réu 

manifestou na ação trabalhista requerendo o prosseguimento da 

execução oportunidade em que proferiu palavras ofensivas a dignidade 

das partes envolvidas no processo, sendo o autor uma delas. Tais 

palavras são as seguintes “... demonstrando claramente suas 

personalidades (ID 8dedf16), com ESPERTEZAS, MAU CARATISMO E 

PRINCIPALMENTE A TODO MOMENTO TENTANDO CRIAR ‘SITUAÇÕES 

JURÍDICAS’ PARA NÃO PAGAR SUA CONTA. (...) Eles não honram com 

suas dívidas, mas continuam andando com suas camionetes novas, 

plantando, viajando e ostentando pela cidade o que é notório”. O réu em 

sua contestação alega que o que foi dito por ele é o reflexo não somente 

do que ele pensa, mas de todos os advogados que mantiveram contato 

com o processo; que ajuizou a reclamação trabalhista em desfavor do réu 

e seus familiares, que plantam juntos, sendo classificados como uma 

família de fazendeiros, que no mencionado processo o autor e demais 

polos passivos da ação foram condenados ao pagamento de R$ 300,00 

(trezentos mil reais) e o réu tem contrato de honorários advocatícios com 

seu cliente na proporção de 30% (trinta por cento) do valor por ele 

recebido. A fim de resolver a questão as partes celebraram acordo 

ficando convencionado ainda que o autor iria pagar ao réu a importância 

de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de honorários advocatícios, 

mediante depósito judicial nas datas de 30.5.2019 e 30.7.2019 e que até o 

presente momento efetuou, com atraso, o pagamento do valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). Que as palavras mencionadas foram ditas com 

animus narrandi e não com animus laedendi e invoca ainda o artigo 142, 

inciso I do CP o qual dispõe ser impunível a injúria ou difamação proferia na 

discussão da causa. Finaliza seus argumentos apresentando pedido 

contraposto em desfavor do autor alegando ter gastos com a ação, já que 

trabalha na cidade de Lucas do Rio Verde/MT, tendo que gastar seu tempo 

profissional e perda de tempo útil do trabalho com a presente ação. Ao 

final requereu a condenação do autor em litigância de má-fé. A inteligência 

do artigo 6º da Lei nº. 9.099/95, nos mostra que “O juiz adotará em cada 

caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins 

sociais da Lei e às exigências do bem comum.” Isso demonstra que o 

Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. Essas premissas forçam reconhecer 

que a improcedência dos pedidos feitos pelo autor é a medida que se 

impõe. Explico. Verifica-se que o réu ao mencionar palavras ofensivas ao 

autor o fez nos limites dos autos, não havendo repercussão pública apta a 

ofender publicamente a integridade moral do autor. Ademais conforme 

disposto no artigo 142 do Código Penal não constituem injúria ou 

difamação punível, inciso I a ofensa irrogada em juízo, na discussão da 

causa, pela parte ou seu procurador. Verifico que no presente caso, 

embora a conduta do réu não seja a mais recomendável, encontra-se 

acobertada pelo disposto no mencionado artigo. No mesmo sentido é a 

doutrina a respeito do tema: Discussão da causa. Significa a ofensa 

produzida no debate, oral ou escrito, ocorrido na relação processual e 

necessitando, com esta, guardar relação. Pode acontecer por petição e 

ainda durante uma audiência. Na jurisprudência: TJSP: ‘Imunidade judiciária 

tem por fim assegurar a amplitude da discussão da causa ou defesa de 

direitos em litígio, mas não é, nem podia ser outorgada indefinidamente: tem 

o seu limite instransponível na sua própria razão finalística. A locução ‘na 

discussão da causa’ contida no preceito legal, esta precisamente a indicar 

que a idenidade penal só se refere ao que as partes ou seus 

procuradores alegam em torno ao objeto da controvérsia (relação jurídica 

em debate e provas aduzidas), tendo em vista a elucidação e 

convencimento do Juiz’ (HC 496.269-3/1, Caçapava, 5.ª C., rel. José 

Damião Pinheiro Machado Cogan, 09.06.2005, v.u., JUBI 105/05). (NUCCI 

Guilherme de Souza, Código Penal Comentado, RT, São Paulo/SP, 2013, p. 

730) No mesmo sentido é a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso: AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA - DIFAMAÇÃO E INJÚRIA - 

QUEIXA-CRIME CONTRA MAGISTRADO POR EXPRESSÕES TIDAS POR 

INJURIOSAS UTILIZADAS NA INICIAL DE MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO 

PROPOSTA CONTRA O QUERELANTE - PEÇA PROCESSUAL CUJA 

CONFECÇÃO É DE RESPONSABILIDADE DO ADVOGADO - INEXISTÊNCIA 

DE AUTORIA E ATIPICIDADE DOS FATOS - IMUNIDADE JUDICIÁRIA - 

INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 142, I, DO CÓDIGO PENAL - QUEIXA-CRIME 

REJEITADA. Se é certo que entre o advogado e seu cliente deve existir a 

mais ampla afinidade de interesses na interposição da causa, devendo o 

cliente expor àquele, da forma mais abrangente possível, os fatos 

constitutivos de seu direito, até por força do que dispõe a norma 

processual inserta no artigo 333, I, do CPC, não menos certo é que o 

causídico, ao elaborar qualquer peça processual, nela faz inserir a 

narrativa dos fatos de forma técnica e pessoal, sem qualquer interferência 

de seu cliente, não se podendo, portanto, responsabilizar o querelado 

pelas expressões utilizadas na peça elaborada por seu advogado, seu 

único e exclusivo autor. Expressões tidas por ofensivas à honra, 

irrogadas em juízo, não constituem delitos, haja vista a exclusão da 

tipicidade prevista no inciso I do art. 142 do Código Penal, notadamente 

quando a suposta ofensa está intimamente ligada à causa deduzida em 

juízo, como é o caso dos autos. (N.U 0024994-47.2002.8.11.0000, 

JURANDIR FLORÊNCIO DE CASTILHO, ÓRGÃO ESPECIAL, Julgado em 

22/05/2003, Publicado no DJE 23/06/2003) HABEAS CORPUS - 

PRETENDIDO TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL - ADVOGADO - 

ALEGAÇÃO DE CALÚNIA E DIFAMAÇÃO IRROGADAS À 

REPRESENTANTES DO MINISTÉRIO PÚBLICO - EXERCÍCIO DO DIREITO À 

AMPLA DEFESA DO CONSTITUINTE - AUSÊNCIA DE DOLO - CONDUTA 

ABRANGIDA PELA IMUNIDADE JUDICIÁRIA - DELITOS NÃO TIPIFICADOS - 

FALTA DE JUSTA CAUSA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL 

CARACTERIZADO - WRIT CONCEDIDO. Demonstrado que o advogado agiu 

em defesa dos interesses de seu constituinte e sob o manto da imunidade 

judiciária, excluída se encontra a tipicidade das condutas tendentes à 

caracterização da calúnia e difamação em face da comprovada ausência 

de dolo. (N.U 0020252-47.2000.8.11.0000, SHELMA LOMBARDI DE KATO, 

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/08/2000, Publicado no DJE 

09/10/2000). Diante do que consta nos autos, tenho que ofensa não se 

tornou pública, ficando restrita a discussão dos autos; desta maneira 

entendo que o pedido do autor deve ser julgado improcedente. Em relação 

ao pedido contraposto melhor sorte não teve o réu, uma vez que também 

não logrou êxito em comprovar os danos alegados; inclusive por ser o réu 

advogado tenho que os alegados gastos com o processo são em muito 

reduzidos uma vez que advoga em causa própria, que força a 

improcedência do pedido contraposto. Deixo também de condenar o autor 

em litigância de má-fé, vez que não vislumbro sua ocorrência, já que o 

autor somente exerceu seu direito de buscar o judiciário quando sentiu-se 

lesado, somente não logrando êxito em seu intento. De todo o exposto 

julgo improcedentes os pedidos feitos pelo autor na inicial bem como o 

pedido contraposto, feito pelo réu, e o faço, com resolução do mérito, a 

teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil/2015. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios a teor do disposto nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com 

as devidas baixas. Sentença Publicada no PJe. Intimem-se. Submeto os 

autos ao MM. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Tapurah/MT 13 de março de 2020. 

Fábia Cristina Walter Juíza Leiga Vistos. Após análise do processo e dos 

fundamentos aplicados na decisão ACOLHO integralmente as sugestões 

do Juiz Leigo e, nos termos do artigo 40 da lei 9.099/95, HOMOLOGO a 

decisão acima redigida para que produza seus regulares efeitos legais. 

Com o trânsito, não havendo o cumprimento voluntário da condenação, 

manifeste o autor o interesse na execução da sentença. Tapurah/MT, data 

do sistema. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

Comarca da Terra Nova do Norte

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000244-67.2020.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

L. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ALEXANDRE NARDI OAB - MT24204/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. T. R. D. S. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE NARDI OAB - 034.385.871-14 (PROCURADOR)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE TERRA 

NOVA DO NORTE 1000244-67.2020.8.11.0085 REQUERENTE: LEANDRO 

GROFF Advogado do(a) REQUERENTE: ALEXANDRE NARDI - MT24204/O 

REQUERENTE: IZAURA TERESINHA RODRIGUES DA SILVA GROFF 

PROCURADOR: ALEXANDRE NARDI Advogado do(a) REQUERENTE: 

ALEXANDRE NARDI - MT24204/O Vistos. A parte autora manifestou-se 

pela desistência da presente ação. Não houve citação do requerido. Desta 

feita, com fulcro no disposto no artigo 485, inciso VIII, homologo a 

desistência da ação e decreto a extinção do processo sem julgamento do 

mérito. Custas pelo autor, se devidas (art. 90, CPC). Sem honorários 

advocatícios, face a inexistência de contraditório. Após o cumprimento de 

todas as formalidades, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. TERRA NOVA DO 

NORTE, 26 de fevereiro de 2020. Janaína Rebucci Dezanetti Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000202-18.2020.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

D. N. B. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SHEILA CAMILA SOUZA DA SILVA OAB - MT27542/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. M. D. S. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE TERRA 

NOVA DO NORTE DECISÃO Processo: 1000202-18.2020.8.11.0085. 

AUTOR(A): DIEGO NERES BATISTA REU: DENISE MACHADO DOS 

SANTOS Vistos. Em que pese a declaração de incompetência realizada 

nos autos, a parte autora requereu o cancelamento da distribuição do 

processo, eis que realizada de forma equivocada. Assim, proceda-se com 

o cancelação da distribuição do feito. Após, arquive-se os autos. Às 

providência. TERRA NOVA DO NORTE, 11 de março de 2020. Janaína 

Rebucci Dezanetti Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57877 Nr: 310-06.2016.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DALVACI DA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, nos termos da legislação processual vigente, que a sentença de 

fls. 109-116, TRANSITOU EM JULGADO, sem interposição de recurso. E 

por ser expressão da verdade firmo o presente.

Certifico ainda, que, impulsiono os autos para intimar a parte 

autora/exequente para pugnar o que entender de direito, no prazo de 

30(trinta) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62505 Nr: 1348-19.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABILIO DA ROSA GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, nos termos da legislação processual vigente, que a sentença de 

fls. 101-103, TRANSITOU EM JULGADO, sem interposição de recurso. E 

por ser expressão da verdade firmo o presente.

Certifico ainda, que, impulsiono os autos para intimar a parte 

autora/exequente para pugnar o que entender de direito, no prazo de 

30(trinta) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58783 Nr: 810-72.2016.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO HENRIQUE MOHR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN DE BARROS DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT 20467/O, FLÁVIO BUENO PEDROZA - 

OAB:OAB/MT 21.797

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo o réu, 

por todo conteúdo da sentença, cujo dispositivo adiante transcrito.

Sentença:"... É o Relatório. Fundamento e Decido. Primeiramente, insta 

consignar que a punibilidade é a possibilidade de efetivação concreta da 

pretensão punitiva sendo que, para satisfazê-la, o Estado deve agir dentro 

de prazos determinados, sob pena de perdê-la. Versam os presentes 

autos a apuração do crime capitulado no artigo 147 do Código Penal c/c 

artigo 5, inciso III e artigo 7º, inciso II, ambos da Lei 11.340/06, em tese, 

praticado pelo acusado, cuja pena cominada é de 01 (um) a 06 (seis) 

meses, ou multa. Neste compasso, observo que a pena máxima cominada 

em abstrato do delito retro mencionado, em tese, praticado pelo indiciado, 

possui o prazo prescricional de 03 (três) anos, conforme disposto no 

artigo 109, inciso VI, do Código Penal. Destarte, considerando que entre a 

data do recebimento da denúncia (07/11/2016), até a presente data 

(07/01/2020), passaram-se mais de 03 (três) anos, ensejando o imediato 

reconhecimento de causa extintiva da punibilidade. Ante ao exposto, com 

fulcro no artigo 109, VI, do Código Penal c/c artigo 61, caput, do Código de 

Processo Penal DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do indiciado PEDRO 

HENRIQUE MOHR, devidamente qualificado nos autos, referente ao delito 

capitulado no artigo 147 do Código Penal. P.R.I.C. Considerando que os 

honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do Juízo, 

atendidos ao grau de zelo do profissional, a natureza e a importância da 

causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido 

para tal serviço, aliado ao fato de que o nobre causídico apresentou tão 

somente uma peça processual às fls. 56/57, REDUZO os honorários 

anteriormente arbitrados (fl. 55) para 01 (um) URH. DETERMINO à 

Serventia do juízo para que expeça-se certidão em favor do(a) 

advogado(a) nomeado(a), conforme manifestação de fl. 73, a fim de que 

possa cobrar os honorários arbitrados junto ao Estado de Mato Grosso. 

Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de praxe. Às providências."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50832 Nr: 756-48.2012.811.0085

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STREG CONFECÇÕES LTDA, SCHEILA 

ROSANE STREG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, LUCIANA COSTA 

PEREIRA - OAB:17498, MARIANA MARQUES DE MENDONÇA - 

OAB:16067/O, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora nos termos do art. 389 da CNGC, diligencie o cumprimento da 

carta precatória de citação no prazo de 10 (dez) dias, bem como fica 

desde já intimado para em 30 dias da distribuição comprovar seu 

cumprimento neste juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57382 Nr: 86-68.2016.811.0085
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURA STELA DA SILVA CAVALHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que intimo o autor para apresentar as contrarrazões do 

recurso de apelação do INSS. Prazo 15 dias.

Terra Nova do Norte - MT,12 de março de 2020.

Oficial Escrevente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65509 Nr: 1277-80.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEDIÃO LOUREIRO DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO BUENO PEDROZA - 

OAB:OAB/MT 21.797, LUIZ CARLOS BOFI - OAB:OAB/MT 24.195

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, nos termos da legislação processual vigente, que a 

CONSTESTAÇÃO acostada às fls. 34-47(protocolada dis 03/10//2019), foi 

apresentada TEMPESTIVAMENTE pela parte requerida, com sua 

citação/intimação via carga/remessa dos autos na data de 01/10/2019 (fl. 

33v).

Certifico ainda, que neste ato passo a INTIMAR a parte 

AUTORA/REQUERENTE acerca da CONTESTAÇÃO e documentos de fls. 

34-47, para querendo, apresentar IMPUGNAÇÃO no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 67346 Nr: 616-67.2019.811.0085

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILENE DE AGUIAR TERRONE PASCOALÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEFA ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Registra-se que a declaração de pobreza goza de presunção relativa 

de veracidade, podendo o pedido de justiça gratuita ser indeferido se 

houver elementos em sentido contrário - hipótese dos autos.Portanto, 

diante desta moldura, INDEFIRO o requerimento de concessão do 

beneplácito da assistência judiciária gratuita.INTIME-SE o requerente para 

que, dentro do prazo improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas, efetive 

o pagamento das custas judiciais, sob pena de extinção do processo sem 

o julgamento do mérito.CUMPRA-SE.ÀS PROVIDÊNCIAS.De Alta Floresta 

para Terra Nova do Norte, 12 de março de 2020.Janaína Rebucci 

DezanettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34296 Nr: 551-92.2007.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO VALENTIM BERGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT Nº 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora nos termos do art. 389 da CNGC, diligencie o cumprimento da 

carta precatória no prazo de 10 (dez) dias, bem como fica desde já 

intimado para em 30 dias da distribuição comprovar seu cumprimento 

neste juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37023 Nr: 1041-46.2009.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato-Grossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ETELVINO DE SOUZA GUERRA, CARMÉLIO DE 

SOUZA GUERRA, LOURDES FÁTIMA GRIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:OAB/MT 12113, ZILÁUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:OAB/MT 4427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora nos termos do art. 389 da CNGC, diligencie o cumprimento da 

carta precatória no prazo de 10 (dez) dias, bem como fica desde já 

intimado para em 30 dias da distribuição comprovar seu cumprimento 

neste juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55062 Nr: 222-02.2015.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ARIEL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA 

CANARANA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, QUECELE DE CARLI - OAB:OAB/MT 17062/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora nos termos do art. 389 da CNGC, diligencie o cumprimento 

das cartas precatória de citação no prazo de 10 (dez) dias, bem como fica 

desde já intimado para em 30 dias da distribuição comprovar seu 

cumprimento neste juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55183 Nr: 284-42.2015.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato-Grossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS VEDOVATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:OAB/MT 12113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora nos termos do art. 389 da CNGC, diligencie o cumprimento da 

carta precatória no prazo de 10 (dez) dias, bem como fica desde já 

intimado para em 30 dias da distribuição comprovar seu cumprimento 

neste juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55472 Nr: 442-97.2015.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. NORTE-MATOGROSSENSE - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ELZA DE SOUSA RODRIGUES, ZENITA 

BUSCHREVER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:OAB/MT 12113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora nos termos do art. 389 da CNGC, diligencie o cumprimento da 

carta precatória no prazo de 10 (dez) dias, bem como fica desde já 

intimado para em 30 dias da distribuição comprovar seu cumprimento 

neste juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 55474 Nr: 444-67.2015.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. NORTE-MATOGROSSENSE - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER MACIEL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:OAB/MT 12113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora nos termos do art. 389 da CNGC, diligencie o cumprimento da 

carta precatória no prazo de 10 (dez) dias, bem como fica desde já 

intimado para em 30 dias da distribuição comprovar seu cumprimento 

neste juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57253 Nr: 10-44.2016.811.0085

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL PAES, MARA ADRIANA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO JOSE TESSARO - 

OAB:3162/O, Marcelo Ambrosio Cintra - OAB:OAB/MT 8934, PEDRO 

PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - OAB:OAB/MT 12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORDANA BOLDORI - 

OAB:13915/MT

 CERTIFICO, tendo em vista os novos procuradores, nos termos da 

legislação processual vigente, que reitero a intimação da parte autora por 

todo conteúdo da petição/oficio juntado às fls 43-44 que apresenta a 

proposta de honorários para realização da pericia no valor de R$ 

20.700,00(vinte mil e setecentos reais), bem como para que providencie o 

depósito de 50% dos honorários periciais, no valor de R$ 10.350,00 (dez 

mil e trezentos e cinquenta reais), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de preclusão da prova.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 58127 Nr: 429-64.2016.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEFA ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INES TEREZINHA FERREIRA ZENARO, JOSÉ 

FRANCISCO PASCOALÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HECTOR LUIZ RAMOS MARKS - 

OAB:OAB/MT 20868/O, JUAREZ MACIEL DA SILVA - OAB:OAB/MT 

20978/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO 

PASCOALÃO - OAB:OAB/MT 16500-B

 Autos n° 429-64.2016.811.0085 (Código 58127)

Vistos.

Os autos vieram conclusos com urgência, tendo em vista a manifestação 

da parte exequente em que requer a suspensão da presente execução, 

inclusive o desbloqueio dos bens constritos conforme decisão de fls. 

184/186-v. Pois bem.

Considerando a manifestação da parte exequente (fl. 198), informando a 

entrega de uma Motocicleta no dia 10/03/2020 como forma de quitação do 

débito remanescente, conforme acordado às fls. 165/163 e, levando-se 

em consideração que fora parcialmente frutífero a ordem judicial de 

bloqueio via sistemas disponíveis neste Juízo, DETERMINO a imediata 

liberação, via sistema BACENJUD, dos valores eventualmente bloqueados 

nas contas bancárias dos executados (CPF: 785.546.591-04, CPF: 

757.762.609-06, CPF: 250.536.388-96 e CPF: 184.100.588-63).

DETERMINO a liberação da restrição veicular, via sistema RENAJUD (fl. 

190), em nome da executada MILENE DE AGUIAR TERRONE (CPF: 

184.100.588-63).

DETERMINO, ainda, a suspensão da realização de hasta pública do bem 

penhorado às fls. 127/128, conforme determinado às fls. 184/186-v.

Via de consequência, conforme postulado na petição retro, SUSPENDO o 

presente feito com fundamento no artigo 921, I, CPC, pelo prazo de 30 

(trinta) dias.

Após o transcurso do prazo desta suspensão, INTIME-SE a exequente 

para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Transcorrendo o prazo in albis, REMETAM-SE os autos ao arquivo, com as 

baixas e anotações de praxe.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

De Alta Floresta para Terra Nova do Norte, 12 de março de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59363 Nr: 1053-16.2016.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato-Grossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVIANE BORGES SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:OAB/MT 12113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora nos termos do art. 389 da CNGC, diligencie o cumprimento da 

carta precatória no prazo de 10 (dez) dias, bem como fica desde já 

intimado para em 30 dias da distribuição comprovar seu cumprimento 

neste juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59639 Nr: 1175-29.2016.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato-Grossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELA MARIA DOS SANTOS, CLEOMAR 

MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:OAB/MT 12113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora nos termos do art. 389 da CNGC, diligencie o cumprimento da 

carta precatória no prazo de 10 (dez) dias, bem como fica desde já 

intimado para em 30 dias da distribuição comprovar seu cumprimento 

neste juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 63412 Nr: 276-60.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELIA GASPAR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA VENTURA DOS 

SANTOS - OAB:25440/O, FERNANDO FRANÇA DE ANDRADE - 

OAB:27210/O, MAURICIO VIEIRA SERPA - OAB:12758/MT, RAFAEL 

WASNIESKI - OAB:15469-A/MT, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - 

OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "...Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR o requerido ao 

pagamento do benefício previdenciário de aposentadoria por idade de 

trabalhador rural, no valor de 01 (um) salário mínimo, em favor de Celia 

Gaspar da Silva, devidos desde a data do ajuizamento da ação, eis que a 

autarquia não deve ser penalizada pela mora do autor em ingressar com a 

ação. Por oportuno, DETERMINO ao INSS que IMPLANTE, no prazo de 30 

(trinta) dias, o referido benefício, consignando que as parcelas atrasadas 

serão objeto de execução após o trânsito em julgado.Sobre as parcelas 

em atraso, incidirá correção monetária a ser calculada pelo Manual de 

Orientação de Procedimentos para Cálculos na Justiça Federal, mediante 

utilização do IPCA-E, e juros de mora conforme critérios da Lei nº 

11.960/2009, contados a partir da citação..."

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade
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Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 69920 Nr: 296-07.2020.811.0077

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valentin Appel, João da Silva Batista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CATIANE FELIX CARDOSO DE 

SOUZA - OAB:14131

 Vistos, etc.

Designo audiência de instrução para o dia 14/04/2020, às 13h30min.

Cadastre-se no sistema Apolo o advogado constituído pelos réus.

Intimem-se a pessoa que será ouvida, bem como o Ministério Público e a 

Defesa.

Requisitem-se eventuais pessoas presas e agentes policiais.

Oficie-se ao juízo deprecante informando a distribuição da carta precatória 

e a data da audiência designada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 69942 Nr: 317-80.2020.811.0077

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arley Fagundes Ricardo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Domingues 

Fernandes - OAB:13.384, Paulo Lino da Silva - OAB:25926

 Vistos, etc.

Designo audiência de instrução para o dia 14/04/2020, às 13h00min.

Cadastre-se no sistema Apolo o advogado constituído, fls. 17.

Intimem-se a pessoa que será ouvida, bem como o Ministério Público e a 

Defesa.

Requisitem-se eventuais pessoas presas e agentes policiais.

Oficie-se ao juízo deprecante informando a distribuição da carta precatória 

e a data da audiência designada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000127-37.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

M. L. P. D. C. A. (AUTOR(A))

M. P. D. C. M. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CARLOS ALMEIDA OAB - MT19847-O (ADVOGADO(A))

LAURIELY PAULA DA CRUZ OAB - 044.144.081-99 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE SENTENÇA Processo: 

1000127-37.2019.8.11.0077. AUTOR(A): M. L. P. D. C. A., M. P. D. C. M. A. 

REPRESENTANTE: LAURIELY PAULA DA CRUZ REU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos, etc. MURILO LOURENZO 

PAULA DA CRUZ ARANHA e MONIQUE PAULA DA CRUZ MACIEL 

ARANHA propuseram a presente ação de concessão de AUXÍLIO 

RECLUSÃO em desfavor do INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, 

ambos qualificados nos autos, sustentando que reúne todos os requisitos 

fáticos e legais para procedência do pedido, mas que o benefício foi 

negado pela autarquia federal. A parte requerente juntou os documentos 

comprobatórios, com comunicação de decisão com indeferimento do 

pedido administrativo. O INSS não apresentou contestação. É o relatório. 

DECIDO. O auxílio-reclusão é devido, nas mesmas condições da pensão 

por morte, aos dependentes do segurado de baixa renda que estiver 

recolhido à prisão, que não receber remuneração da empresa nem estiver 

em gozo de auxílio doença, de aposentadoria ou de abono de permanência 

em serviço (art. 80 da Lei 8.213/1991, em sua redação original). Sobre o 

tema, dispunha a redação original da Lei 8.213/91: Art. 80. O 

auxílio-reclusão será devido, nas mesmas condições da pensão por 

morte, aos dependentes do segurado recolhido à prisão, que não receber 

remuneração da empresa nem estiver em gozo de auxílio-doença, de 

aposentadoria ou de abono de permanência em serviço. Parágrafo único. 

O requerimento do auxílio-reclusão deverá ser instruído com certidão do 

efetivo recolhimento à prisão, sendo obrigatória, para a manutenção do 

benefício, a apresentação de declaração de permanência na condição de 

presidiário. A partir de 18/01/2019, com a nova redação dada pela Medida 

Provisória nº 871/2019, posteriormente convertida na Lei nº 13.846/2019, 

a nova redação da Lei 8.213/91 assim passou a dispor: Art. 80. O 

auxílio-reclusão, cumprida a carência prevista no inciso IV do caput do art. 

25 desta Lei, será devido, nas condições da pensão por morte, aos 

dependentes do segurado de baixa renda recolhido à prisão em regime 

fechado que não receber remuneração da empresa nem estiver em gozo 

de auxílio-doença, de pensão por morte, de salário-maternidade, de 

aposentadoria ou de abono de permanência em serviço. § 1º O 

requerimento do auxílio-reclusão será instruído com certidão judicial que 

ateste o recolhimento efetivo à prisão, e será obrigatória a apresentação 

de prova de permanência na condição de presidiário para a manutenção 

do benefício. § 2º O INSS celebrará convênios com os órgãos públicos 

responsáveis pelo cadastro dos presos para obter informações sobre o 

recolhimento à prisão. § 3º Para fins do disposto nesta Lei, considera-se 

segurado de baixa renda aquele que, no mês de competência de 

recolhimento à prisão, tenha renda, apurada nos termos do disposto no § 

4º deste artigo, de valor igual ou inferior àquela prevista no art. 13 da 

Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998, corrigido pelos 

índices de reajuste aplicados aos benefícios do RGPS. § 4º A aferição da 

renda mensal bruta para enquadramento do segurado como de baixa 

renda ocorrerá pela média dos salários de contribuição apurados no 

período de 12 (doze) meses anteriores ao mês do recolhimento à prisão. § 

5º A certidão judicial e a prova de permanência na condição de presidiário 

poderão ser substituídas pelo acesso à base de dados, por meio 

eletrônico, a ser disponibilizada pelo Conselho Nacional de Justiça, com 

dados cadastrais que assegurem a identificação plena do segurado e da 

sua condição de presidiário. § 6º Se o segurado tiver recebido benefícios 

por incapacidade no período previsto no § 4º deste artigo, sua duração 

será contada considerando-se como salário de contribuição no período o 

salário de benefício que serviu de base para o cálculo da renda mensal, 

reajustado na mesma época e com a mesma base dos benefícios em 

geral, não podendo ser inferior ao valor de 1 (um) salário mínimo. § 7º O 

exercício de atividade remunerada do segurado recluso, em cumprimento 

de pena em regime fechado, não acarreta a perda do direito ao 

recebimento do auxílio-reclusão para seus dependentes. § 8º Em caso de 

morte de segurado recluso que tenha contribuído para a previdência social 

durante o período de reclusão, o valor da pensão por morte será calculado 

levando-se em consideração o tempo de contribuição adicional e os 

correspondentes salários de contribuição, facultada a opção pelo valor do 

auxílio-reclusão. Assim, em qualquer hipótese, para concessão do 

auxílio-reclusão, é necessário: a) a prova da qualidade de segurado; b) o 

cumprimento de carência conforme a lei vigente à época; c) o recolhimento 

do segurado à prisão em regime fechado; d) a baixa renda do segurado; 

e) a qualidade de dependente do beneficiário. Além disso, o tempo de 

duração do benefício pode variar conforme a idade do beneficiário na data 

da prisão. Na hipótese dos autos, a qualidade de segurado, o cumprimento 

da carência (se necessária) e o recolhimento do segurado à prisão foram 

demonstrados por prova documental. O ponto controvertido é o 

preenchimento, ou não, do requisito da baixa renda para concessão do 

benefício, ou seja, aferir se a renda do segurado preso era, ao tempo da 

prisão, inferior ao valor máximo estabelecido pelo RGPS para concessão 

do benefício. Na época da prisão, conforme documentos juntados aos 

autos, a renda mensal do beneficiário preso era de R$ 1.413,00, ao passo 

que o valor máximo estabelecido pelo RGPS para concessão do benefício 

era de R$ 1.363,00, isto é, a renda do segurado era SUPERIOR ao máximo 

legal para concessão do benefício. Todavia, a Turma Nacional de 

Uniformização da Justiça Federal, ao decidir o Tema 169, firmou a tese de 

que "É possível a flexibilização do conceito de “baixa-renda” para o fim de 

concessão do benefício previdenciário de auxílio-reclusão desde que se 

esteja diante de situações extremas e com valor do último 
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salário-de-contribuição do segurado preso pouco acima do mínimo legal – 

“valor irrisório”." No caso em comento, a renda do segurado excede o 

valor máximo em menos de R$ 100,00, valor que pode ser considerado 

irrisório, de forma que deve ser flexibilizado o conceito de “baixa-renda”, 

com intuito de tutelar os dependentes do segurado levado ao cárcere, sob 

pena de se violar a própria finalidade constitucional da norma protetiva. 

Logo, a procedência do pedido é medida que se impõe. Julgado 

procedente o pedido, a tutela de urgência pretendida encontra respaldo 

legal, vez que neste momento processual há certeza do direito e perigo de 

dano ao resultado útil do processo, já que o benefício ora deferido tem 

como objeto prover a subsistência da parte autora, que não pode mais 

aguardar todo o tramite do processo para só então passar a auferi-lo. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, e 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para CONFIRMAR A TUTELA DE 

URGÊNCIA e para CONDENAR o réu a implantar em favor da parte autora, 

no prazo de 30 (trinta) dias, o benefício pleiteado, conforme segue: 1- o 

nome do segurado: MANOEL NETO MACIEL ARANHA 2- o nome dos 

beneficiários: MURILO LOURENZO PAULA DA CRUZ ARANHA e MONIQUE 

PAULA DA CRUZ MACIEL ARANHA. 3- o benefício concedido: AUXÍLIO 

RECLUSÃO 4- a renda mensal atual: EQUIVALENTE AO ÚLTIMO SALÁRIO 

DE CONTRIBUIÇÃO NA DATA DA PRISÃO, LIMITADO AO TETO DO 

BENEFÍCIO ESTABELECIDO PELO RGPS. 5- a data de início do benefício – 

DIB: 15/05/2017 (data de entrada do requerimento administrativo) 6- a data 

de término do benefício: DATA DA SAÍDA DO SEGURADO DO REGIME 

FECHADO. 7- a renda mensal inicial – RMI: EQUIVALENTE AO ÚLTIMO 

SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO NA DATA DA PRISÃO (R$ 1.413,00), 

LIMITADO AO TETO DO BENEFÍCIO ESTABELECIDO PELO RGPS. Condeno 

o réu, ainda, a efetuar o pagamento dos valores retroativos desde a DIB, 

observada a prescrição quinquenal retroativa à data da propositura da 

ação. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA: “As 

condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária 

sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que 

se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o 

art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a 

remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, 

com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).” (REsp 1.492.221/PR, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 

22/02/2018, DJe 20/03/2018) TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA: Os 

juros de mora incidem a partir da citação, a teor da Súmula 204 do 

Superior Tribunal de Justiça (“Os juros de mora nas ações relativas a 

benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida”). TERMO 

INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA: Determino que a correção monetária 

se dê na forma das Súmulas 43 e 148 do Superior Tribunal de Justiça, 

incidente desde o momento em que cada prestação se tornou devida. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: Fixo os honorários advocatícios em 10% 

sobre o valor das parcelas devidas até esta data, conforme jurisprudência 

do Tribunal Regional Federal da 1ª. Região e Superior Tribunal de Justiça 

(Súmula 111 STJ – Os honorários advocatícios, nas ações 

previdenciárias, não incidem sobre prestações vincendas). Injustificada a 

remessa necessária, pois o proveito econômico obtido pela parte autora 

não excede o montante pelo art. 496, § 3º, I, CPC (STJ REsp 

1.735.097-RS). Publique-se. Intime-se. Registre-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Após o trânsito em julgado e feitas as anotações de estilo, 

arquivem-se com baixa. Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 13 de março 

de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000348-20.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

NAYRA RINALDI BENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DESPACHO 

Processo: 1000348-20.2019.8.11.0077. REQUERENTE: NAYRA RINALDI 

BENTO REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Profiro o 

presente despacho para enviar os autos à Secretaria, pois a sentença foi 

proferida e o sistema permaneceu com os autos conclusos. Serve o 

presente de intimação das partes da sentença. VILA BELA DA 

SANTÍSSIMA TRINDADE, 13 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000348-20.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

NAYRA RINALDI BENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DESPACHO 

Processo: 1000348-20.2019.8.11.0077. REQUERENTE: NAYRA RINALDI 

BENTO REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Profiro o 

presente despacho para enviar os autos à Secretaria, pois a sentença foi 

proferida e o sistema permaneceu com os autos conclusos. Serve o 

presente de intimação das partes da sentença. VILA BELA DA 

SANTÍSSIMA TRINDADE, 13 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000348-20.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

NAYRA RINALDI BENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DESPACHO 

Processo: 1000348-20.2019.8.11.0077. REQUERENTE: NAYRA RINALDI 

BENTO REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Profiro o 

presente despacho para enviar os autos à Secretaria, pois a sentença foi 

proferida e o sistema permaneceu com os autos conclusos. Serve o 

presente de intimação das partes da sentença. VILA BELA DA 

SANTÍSSIMA TRINDADE, 13 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000348-20.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

NAYRA RINALDI BENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DESPACHO 

Processo: 1000348-20.2019.8.11.0077. REQUERENTE: NAYRA RINALDI 

BENTO REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Profiro o 

presente despacho para enviar os autos à Secretaria, pois a sentença foi 

proferida e o sistema permaneceu com os autos conclusos. Serve o 

presente de intimação das partes da sentença. VILA BELA DA 

SANTÍSSIMA TRINDADE, 13 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000150-17.2018.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

MALDONADO & OLIVEIRA ALMEIDA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ OAB - MT0020748A 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILA BELA DA SS TRINDADE CAMARA MUNICIPAL (EXECUTADO)

MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE (EXECUTADO)

 

intimação para a parte exequente se manifestar sobre documentos 

juntados pelo executado. Após, conclusos para decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000179-67.2018.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUNIR DA SILVA GARCIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA SMERDECK PIOTTO OAB - MT22984-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE RUA MUNICIPAL, S/N, CENTRO, 

VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE - MT - CEP: 78245-000 MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ELMO LAMOIA DE 

MORAES PROCESSO n. 1000179-67.2018.8.11.0077 Valor da causa: R$ 

17.000,00 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, LIMINAR]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: CLEUNIR DA SILVA GARCIA Endereço: Avenida Martiniano Ribeiro 

da Fonseca, 306, JARDIM AEROPORTO, VILA BELA DA SANTÍSSIMA 

TRINDADE - MT - CEP: 78245-000 POLO PASSIVO: Nome: CLARO S/A 

Endereço: AVENIDA TENENTE-CORONEL DUARTE, 1190, - DE 792 A 9998 

- LADO PAR, CENTRO SUL, CUIABÁ - MT - CEP: 78020-450 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: JUIZADO ESPECIAL Data: 02/04/2019 Hora: 17:50 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa audiência as partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em 

que será buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada 

de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do 

§8º, ambos do art. 334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos 

termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da 

CNGC, nos casos de intimação para audiência, os mandados serão 

devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, 

salvo deliberação em contrário. VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE, 8 

de fevereiro de 2019. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000179-67.2018.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUNIR DA SILVA GARCIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA SMERDECK PIOTTO OAB - MT22984-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

intimação da parte exequente sobre depósito judicial

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000356-94.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO SUPEPI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO LINO DA SILVA OAB - MT25926/O (ADVOGADO(A))

ADRIANO DOMINGUES FERNANDES OAB - MT0013384A 

(ADVOGADO(A))

MAX DELIS DE QUEIROZ OAB - MT0016802A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE (REQUERIDO)

 

intimação da parte autora para formular pedido de cumprimento de 

sentença contendo todos os elementos obrigatórios previstos em lei, pena 

de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000026-63.2020.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

ITAMAR JOSE SOARES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA RAFAELLA SOARES NAVA OAB - MT0013358A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

AGENTE DE SERVIÇO DE TRÂNSITO DO DETRAN -MT (EXECUTADO)

 

vista ao exequente sobre manifestação do executado e para dizer se a 

obrigação foi integralmente cumprida.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000232-14.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

CLAYDE CARNEIRO GERALDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO LINO DA SILVA OAB - MT25926/O (ADVOGADO(A))

ADRIANO DOMINGUES FERNANDES OAB - MT0013384A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE (REQUERIDO)

 

intimação da parte autora para formular pedido de cumprimento de 

sentença.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000027-53.2017.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

RONIVALDO DIAS GOMES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL NEVACK RIBEIRO OAB - SP0310498A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMIGAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DESPACHO 

Processo: 1000027-53.2017.8.11.0077. EXEQUENTE: RONIVALDO DIAS 

GOMES EXECUTADO: AMIGAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 

EPP Vistos, etc. O SICREDI e o SICOOB já estão incluídos no Bacenjud há 

tempos. Determino a expedição de mandado de penhora, avaliação e 

remoção do veículo restringido, no endereço que consta no cadastro do 

DETRAN. Nomeio como depositário a parte exequente ou a pessoa que 

este indicar, independentemente de termo de compromisso nos autos, 

devendo o veículo ser entregue a este para guarda enquanto durar o 

processo. Realizada a penhora e avaliação, intimem-se as partes, na 

forma da lei. VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE, 13 de março de 

2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000388-02.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PATROCINIO DOS SANTOS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIANE DA SILVA VIEIRA OAB - MT22517/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

intimação da parte autora para fornecer dados bancários para expedição 

de alvará

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000231-29.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO FRANCISCO ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAILTON MAGIO OAB - MT15839/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUSTINA DA MATA NASCIMENTO (REQUERIDO)

 

intimação da parte autora para requerer o cumprimento de sentença e 

para dizer se concorda com o pedido de parcelamento em 10 vezes.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000457-34.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

ADAUTO PEREIRA DOS SANTOS FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EBER DOS SANTOS OAB - MT0019476-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA REQUERER O CUMPRIMENTO DA 

SENTENÇA, NA FORMA DA LEI.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000592-46.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZIA DE OLIVEIRA LEITE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DOMINGUES FERNANDES OAB - MT0013384A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DECISÃO 

Processo: 1000592-46.2019.8.11.0077. EXEQUENTE: MARIZIA DE 

OLIVEIRA LEITE EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Acolho a manifestação da parte executada e determino sejam decotados a 

multa do art. 543, §2º, do CPC, bem como os honorários advocatícios de 

fase de cumprimento de sentença, pois não são devidos no cumprimento 

de sentença contra a Fazenda Pública. DOS CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO 

DO DÉBITO O cálculo de liquidação do débito deverá ser realizado pelo 

Contador desta Comarca, por meio do Sistema SRP, independente do 

disposto no Provimento nº 11/2017-CM, na forma do Provimento nº 

06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020. Os consectários legais de mora 

deverão seguir o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 

870.947, vez que os embargos de declaração outrora interpostos já foram 

julgados e não há mais suspensão nacional decorrente daquele feito. 

Realizados os cálculos, expeça-se o Ofício Requisitório (RPV) ou 

precatório, conforme o valor da execução, ressalvada a possibilidade de o 

exequente renunciar ao montante que exceder o limite legal da RPV. O 

Ofício Requisitório deverá ser expedido e cadastrado valendo-se do 

Sistema SRP, conforme Provimento nº 06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 

2020. Tão logo seja comprovado o depósito judicial, a Secretaria deverá 

requerer a vinculação aos autos e fazer conclusão para sentença de 

extinção pelo cumprimento da obrigação. Decorrido o prazo de 02 (dois) 

meses (art. 535, §3º, II, do Código de Processo Civil), contados do 

recebimento do Ofício Requisitório, sem que seja juntado comprovante de 

pagamento nos autos, deverá a Secretaria certificar o ocorrido, na forma 

do art. 5º, §5º, do Provimento 11/2017-CM. Em seguida, deverá remeter os 

autos ao Contador desta Comarca apuração da mora, por meio do Sistema 

SRP, independente do disposto no Provimento nº 11/2017 do CM, na forma 

do Provimento nº 06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020. Com a juntada 

do cálculo da mora, conclusos para realização de sequestro do valor 

líquido atualizado. Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 13 de março de 

2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000077-11.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SCHNELL NOTHEN JUNIOR OAB - MT22662-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE SENTENÇA 

Processo: 1000077-11.2019.8.11.0077. EXEQUENTE: ANTONIO CARLOS 

DA SILVA EXECUTADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. A 

sentença dispensa relatório, consoante disposição do artigo 38, da Lei n. 

9.099/95. Considerando que a parte executada satisfez a obrigação, 

JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO OU CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com 

fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição. P.R.I. Com fundamento 

no art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em julgado a sentença 

nesta data, desnecessária a intimação das partes. Expeça-se alvará para 

levantamento, pela parte exequente, da quantia depositada pela parte 

executada (R$ 6.764,84) acrescida de mais R$ 755,82 do valor penhorado 

por bacenjud. Expeça-se alvará para levantamento, pela parte executada, 

do valor remanescente do bacenjud. Determino a liberação de todas as 

penhoras em excesso e restrições oriundas destes autos. Após, ao 

arquivo, com baixa. Pontes e Lacerda/MT, 13 de março de 2020. Elmo 

Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000982-16.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO RIBEIRO RIVAROLA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SCHNELL NOTHEN JUNIOR OAB - MT22662-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):
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ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE SENTENÇA 

Processo: 1000982-16.2019.8.11.0077. EXEQUENTE: ROBERTO RIBEIRO 

RIVAROLA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. DA 

HOMOLOGAÇÃO DA TRANSAÇÃO CELEBRADA ENTRE AS PARTES A 

sentença dispensa relatório, consoante disposição do artigo 38, da Lei n. 

9.099/95. Considerando a concordância da Fazenda Pública quanto ao 

direito discutido nos autos, em razão de sua manifestação expressa ou do 

decurso de prazo sem manifestação, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para 

que possa produzir seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada 

entre as partes e, via de consequência, julgo extinto o processo, com 

resolução de mérito, com fundamento no art. 487, III, b, do Código de 

Processo Civil. P.R.I. Com fundamento no art. 914 e 915 da CNGC, dou 

como transitada em julgado a sentença nesta data, desnecessária a 

intimação das partes. DOS CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO O 

cálculo de liquidação do débito deverá ser realizado pelo Contador desta 

Comarca, por meio do Sistema SRP, independente do disposto no 

Provimento nº 11/2017-CM, na forma do Provimento nº 06/2020-CM, de 12 

de fevereiro de 2020. Os consectários legais de mora deverão seguir o 

que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870.947, vez que os 

embargos de declaração outrora interpostos já foram julgados e não há 

mais suspensão nacional decorrente daquele feito. Realizados os 

cálculos, expeça-se o Ofício Requisitório (RPV) ou precatório, conforme o 

valor da execução, ressalvada a possibilidade de o exequente renunciar 

ao montante que exceder o limite legal da RPV. O Ofício Requisitório 

deverá ser expedido e cadastrado valendo-se do Sistema SRP, conforme 

Provimento nº 06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020. Tão logo seja 

comprovado o depósito judicial, a Secretaria deverá requerer a vinculação 

aos autos e fazer conclusão para sentença de extinção pelo cumprimento 

da obrigação. Decorrido o prazo de 02 (dois) meses (art. 535, §3º, II, do 

Código de Processo Civil), contados do recebimento do Ofício Requisitório, 

sem que seja juntado comprovante de pagamento nos autos, deverá a 

Secretaria certificar o ocorrido, na forma do art. 5º, §5º, do Provimento 

11/2017-CM. Em seguida, deverá remeter os autos ao Contador desta 

Comarca apuração da mora, por meio do Sistema SRP, independente do 

disposto no Provimento nº 11/2017 do CM, na forma do Provimento nº 

06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020. Com a juntada do cálculo da 

mora, conclusos para realização de sequestro do valor líquido atualizado. 

Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 13 de março de 2020. Elmo Lamoia 

de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000089-88.2020.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

GRACA SANDRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEIDEUNICE LOPES OAB - MT17890-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDINELMA JOSE DA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE SENTENÇA 

Processo: 1000089-88.2020.8.11.0077. REQUERENTE: GRACA SANDRA 

SANTOS REQUERIDO: EDINELMA JOSE DA COSTA Vistos, etc. Recebo a 

manifestação do ID 30192176 como pedido de desistência, vez que a Lei 

9.099/95 não comporta hipóteses de declínio de competência, incumbindo 

à parte a propositura de nova ação no foro competente. HOMOLOGO por 

sentença, para que possa produzir seus jurídicos e legais efeitos, a 

desistência da ação e, via de consequência, julgo extinto o processo, sem 

resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de 

Processo Civil. Revogo eventual tutela de urgência outrora deferida. Sem 

custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição. P.R.I. Com 

fundamento no art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em julgado a 

sentença nesta data, desnecessária a intimação das partes. Ao arquivo, 

com baixa. Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 13 de março de 2020. 

Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010024-43.2014.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TEIXEIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OBADIAS COUTINHO DOS REIS OAB - MT7877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

URANILDO MORENO DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE SENTENÇA 

Processo: 8010024-43.2014.8.11.0077. EXEQUENTE: MARIA TEIXEIRA 

DOS SANTOS EXECUTADO: URANILDO MORENO DE SOUZA Vistos, etc. 

Trata-se de PROCEDIMENTO EXECUTIVO em que não foi localizada a parte 

executada para receber a citação ou constatou-se que não há bens 

penhoráveis, após diversas diligências frustradas para tentativa de 

penhora. Desse modo, impõe-se a extinção do processo, com a devolução 

dos documentos ao autor, consoante determina o art. 53, §4º, da Lei 

9.099/95: “Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o 

processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao 

autor”. No mesmo sentido são os Enunciados 75 e 76 do FONAJE: “A 

hipótese do § 4º, do 53, da Lei 9.099/1995, também se aplica às 

execuções de título judicial, entregando-se ao exequente, no caso, 

certidão do seu crédito, como título para futura execução, sem prejuízo da 

manutenção do nome do executado no Cartório Distribuidor” e “No 

processo de execução, esgotados os meios de defesa e inexistindo bens 

para a garantia do débito, expede-se a pedido do exequente certidão de 

dívida para fins de inscrição no serviço de Proteção ao Crédito – SPC e 

SERASA, sob pena de responsabilidade”. Acerca do tema, este é o 

entendimento jurisprudencial: JUIZADOS ESPECIAIS. PROCESSO CIVIL. 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DILIGÊNCIAS FRUSTRADAS. 

EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS (ART. 53, § 

4º, DA LEI 9.099/95). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se 

de cumprimento de sentença onde as diligências foram frustradas para a 

localização de bens para a satisfação do crédito, razão pela qual o juiz 

sentenciante extinguiu o feito (inciso II e § 1º do art. 51 c/c, § 4º do art. 53 

da Lei nº 9.099/95). II. Em sede recursal a autora, ora recorrente, requer a 

reforma da segunda sentença, pleiteando pela continuidade do processo 

com busca junto ao BACEN de contas bancárias da ré, requer ainda, que 

seja oficiado a Junta Comercial de São Paulo, a fim de que sejam 

fornecidos dados atualizados da empresa em questão, juntamente com o 

nome de seus sócios e respectivos CPFs. III. O processo nos Juizados 

Especiais orienta-se pelos critérios da celeridade, simplicidade, 

informalidade, economia processual, não cabendo, na hipótese, ao poder 

judiciário suprir ônus do credor. Note-se que, no caso, diversas tentativas 

foram realizadas de localização de bens penhoráveis, as quais restaram 

infrutíferas. IV. A lide não pode ser prolongada indefinidamente, pois onera 

o Erário com a movimentação infrutífera do aparato judicial. Assim, tendo 

sido esgotadas as diligências oficiais possíveis, os procedimentos dos 

Juizados Especiais preveem, expressamente, a extinção do processo nos 

casos em que o devedor não for encontrado ou de inexistência de bens 

penhoráveis (Lei n. 9.009/35, art. 53, § 4º). V. Ensina a doutrina, aliás, que 

a inexistência de bens penhoráveis e a não-localização do devedor 

"constitui causa de extinção do processo de execução, sendo facultada a 

sua renovação à existência de bens penhoráveis ou à possibilidade de 

localização do devedor, conforme o caso, considerando que a execução 

perante os Juizados Especiais Cíveis deve ser compreendida como um 

'processo de resultados', donde não se afigura possível a indefinida 

reiteração de atos processuais com a finalidade de localizar o devedor ou 

bens a penhorar, por culminar em inaceitável postergação da conclusão 

do processo" (In Juizados Especiais Cíveis e Criminais, por Fátima Nancy 

Andrighi e Sidnei Agostinho Beneti, Belo Horizonte: Del Rey, 1996, página 

52). Assim, reserva-se ao credor a renovação do processo de execução 

quando puder, efetivamente, indicar bens à penhora para satisfação do 

débito. VI. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Súmula 

do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. 

Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais. 

Deixo de arbitrar honorários advocatícios, face a ausência de 

c o n t r a r r a z õ e s .  ( T J - D F  0 7 0 2 1 6 4 7 9 2 0 1 5 8 0 7 0 0 0 7  

0702164-79.2015.8.07.0007, Relator: EDILSON ENEDINO, Data de 

Julgamento: 15/02/2017, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis 

e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/02/2017 . 

Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, JULGO EXTINTO O 
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PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 53, 

§4º, da Lei 9.099/95, mantendo vigentes eventuais medidas constritivas e 

coercitivas já deferidas nos autos, porquanto o débito ainda subsiste. 

Autorizo a devolução dos documentos ao autor. Ressalto a possibilidade 

de protesto da sentença líquida, no Cartório de Protestos, sem custo para 

o credor, conforme art. 591, §3º da CNGC Extrajudicial, bastando a parte 

exequente apresentar certidão de teor da decisão (art. 517, §§ 1º e 2º do 

CPC e art. 591, §1º da CNGCE), a qual pode ser obtida na Secretaria da 

Vara independentemente de determinação judicial. P.R.I. Ao arquivo, com 

baixa. Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 13 de março de 2020. Elmo 

Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000831-50.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA DAIBERT ROCHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIA DAIBERT ROCHA OAB - MG142563 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE SENTENÇA 

Processo: 1000831-50.2019.8.11.0077. EXEQUENTE: JULIA DAIBERT 

ROCHA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. DA 

HOMOLOGAÇÃO DA TRANSAÇÃO CELEBRADA ENTRE AS PARTES A 

sentença dispensa relatório, consoante disposição do artigo 38, da Lei n. 

9.099/95. Considerando a concordância da Fazenda Pública quanto ao 

direito discutido nos autos, em razão de sua manifestação expressa ou do 

decurso de prazo sem manifestação, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para 

que possa produzir seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada 

entre as partes e, via de consequência, julgo extinto o processo, com 

resolução de mérito, com fundamento no art. 487, III, b, do Código de 

Processo Civil. P.R.I. Com fundamento no art. 914 e 915 da CNGC, dou 

como transitada em julgado a sentença nesta data, desnecessária a 

intimação das partes. DOS CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO O 

cálculo de liquidação do débito deverá ser realizado pelo Contador desta 

Comarca, por meio do Sistema SRP, independente do disposto no 

Provimento nº 11/2017-CM, na forma do Provimento nº 06/2020-CM, de 12 

de fevereiro de 2020. Os consectários legais de mora deverão seguir o 

que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870.947, vez que os 

embargos de declaração outrora interpostos já foram julgados e não há 

mais suspensão nacional decorrente daquele feito. Realizados os 

cálculos, expeça-se o Ofício Requisitório (RPV) ou precatório, conforme o 

valor da execução, ressalvada a possibilidade de o exequente renunciar 

ao montante que exceder o limite legal da RPV. O Ofício Requisitório 

deverá ser expedido e cadastrado valendo-se do Sistema SRP, conforme 

Provimento nº 06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020. Tão logo seja 

comprovado o depósito judicial, a Secretaria deverá requerer a vinculação 

aos autos e fazer conclusão para sentença de extinção pelo cumprimento 

da obrigação. Decorrido o prazo de 02 (dois) meses (art. 535, §3º, II, do 

Código de Processo Civil), contados do recebimento do Ofício Requisitório, 

sem que seja juntado comprovante de pagamento nos autos, deverá a 

Secretaria certificar o ocorrido, na forma do art. 5º, §5º, do Provimento 

11/2017-CM. Em seguida, deverá remeter os autos ao Contador desta 

Comarca apuração da mora, por meio do Sistema SRP, independente do 

disposto no Provimento nº 11/2017 do CM, na forma do Provimento nº 

06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020. Com a juntada do cálculo da 

mora, conclusos para realização de sequestro do valor líquido atualizado. 

Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 13 de março de 2020. Elmo Lamoia 

de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000908-59.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA DAIBERT ROCHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIA DAIBERT ROCHA OAB - MG142563 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE SENTENÇA 

Processo: 1000908-59.2019.8.11.0077. EXEQUENTE: JULIA DAIBERT 

ROCHA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. DA 

HOMOLOGAÇÃO DA TRANSAÇÃO CELEBRADA ENTRE AS PARTES A 

sentença dispensa relatório, consoante disposição do artigo 38, da Lei n. 

9.099/95. Considerando a concordância da Fazenda Pública quanto ao 

direito discutido nos autos, em razão de sua manifestação expressa ou do 

decurso de prazo sem manifestação, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para 

que possa produzir seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada 

entre as partes e, via de consequência, julgo extinto o processo, com 

resolução de mérito, com fundamento no art. 487, III, b, do Código de 

Processo Civil. P.R.I. Com fundamento no art. 914 e 915 da CNGC, dou 

como transitada em julgado a sentença nesta data, desnecessária a 

intimação das partes. DOS CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO O 

cálculo de liquidação do débito deverá ser realizado pelo Contador desta 

Comarca, por meio do Sistema SRP, independente do disposto no 

Provimento nº 11/2017-CM, na forma do Provimento nº 06/2020-CM, de 12 

de fevereiro de 2020. Os consectários legais de mora deverão seguir o 

que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870.947, vez que os 

embargos de declaração outrora interpostos já foram julgados e não há 

mais suspensão nacional decorrente daquele feito. Realizados os 

cálculos, expeça-se o Ofício Requisitório (RPV) ou precatório, conforme o 

valor da execução, ressalvada a possibilidade de o exequente renunciar 

ao montante que exceder o limite legal da RPV. O Ofício Requisitório 

deverá ser expedido e cadastrado valendo-se do Sistema SRP, conforme 

Provimento nº 06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020. Tão logo seja 

comprovado o depósito judicial, a Secretaria deverá requerer a vinculação 

aos autos e fazer conclusão para sentença de extinção pelo cumprimento 

da obrigação. Decorrido o prazo de 02 (dois) meses (art. 535, §3º, II, do 

Código de Processo Civil), contados do recebimento do Ofício Requisitório, 

sem que seja juntado comprovante de pagamento nos autos, deverá a 

Secretaria certificar o ocorrido, na forma do art. 5º, §5º, do Provimento 

11/2017-CM. Em seguida, deverá remeter os autos ao Contador desta 

Comarca apuração da mora, por meio do Sistema SRP, independente do 

disposto no Provimento nº 11/2017 do CM, na forma do Provimento nº 

06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020. Com a juntada do cálculo da 

mora, conclusos para realização de sequestro do valor líquido atualizado. 

Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 13 de março de 2020. Elmo Lamoia 

de Moraes Juiz de Direito

Comarca de Vera

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000102-12.2020.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

BRAZ MARIO AFONSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA OAB - MT0006280A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO MAXIMOVITZ (REQUERIDO)

EDVALDO DE SOUZA (REQUERIDO)

E OUTROS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VERA 

VARA ÚNICA DE VERA AV. Rua Otawa, 1729, Esperança, VERA - MT - 

CEP: 78880-000 - TELEFONE: (66) 35831503 Processo nº 

1000102-12.2020.8.11.0102 C E R T I D Ã O INTIMAR o(a) Advogado(a) da 

parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, para cumprimento do mandado de 

contestação, por meio de guia emitida no Portal do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), conforme provimento n. 

07/2017-CGJ, devendo proceder a juntada nos autos de cópia da guia e 

comprovante de pagamento. VERA, 13 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000099-57.2020.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:
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BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DARI LEOBET JUNIOR (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VERA 

VARA ÚNICA DE VERA AV. Rua Otawa, 1729, Esperança, VERA - MT - 

CEP: 78880-000 - TELEFONE: (66) 35831503 Processo nº 

1000099-57.2020.8.11.0102 C E R T I D Ã O INTIMAR o(a) Advogado(a) da 

parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, para cumprimento do mandado, por meio 

de guia emitida no Portal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br), conforme provimento n. 07/2017-CGJ, devendo 

proceder a juntada nos autos de cópia da guia e comprovante de 

pagamento. VERA, 13 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000711-29.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO IVAN ZAKIDALSKI & ADVOGADOS ASSOCIADOS 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO IVAN ZAKIDALSKI OAB - PR39274 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO POSTO SORRISAO LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VERA 

VARA ÚNICA DE VERA AV. Rua Otawa, 1729, Esperança, VERA - MT - 

CEP: 78880-000 - TELEFONE: (66) 35831503 Processo nº 

1000711-29.2019.8.11.0102 C E R T I D Ã O INTIMAR o(a) Advogado(a) da 

parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, para cumprimento do mandado, por meio 

de guia emitida no Portal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br), conforme provimento n. 07/2017-CGJ, devendo 

proceder a juntada nos autos de cópia da guia e comprovante de 

pagamento. VERA, 13 de março de 2020.

Despacho Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000674-02.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

EDENIR OLIVEIRA NUNES (REQUERENTE)

EDVALDO OLIVEIRA NUNES (INVENTARIANTE)

EDMILSON DE OLIVEIRA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA MAYER OAB - MT0018586S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODETTE PASSARELLO NUNES (ESPÓLIO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VERA 

DESPACHO Processo: 1000674-02.2019.8.11.0102. INVENTARIANTE: 

EDVALDO OLIVEIRA NUNES REQUERENTE: EDMILSON DE OLIVEIRA 

NUNES, EDENIR OLIVEIRA NUNES ESPÓLIO: ODETTE PASSARELLO 

NUNES VISTOS. Compulsando detidamente o feito, verifico que o autor 

pugnou pela concessão das benesses da assistência judiciária gratuita, 

alegando hipossuficiência de recursos. No entanto, não há nos autos 

documentos que comprovam a alegada miserabilidade. Diante destes 

fatos, INTIME-SE o patrono da parte requerente para comprovar a 

miserabilidade alegada ou recolher as custas devidas, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do artigo 

290 do Código de Processo Civil. INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000578-84.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAMARA ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - EPP - ME (EXECUTADO)

RAULINO BEUMER (EXECUTADO)

MARIA MARTINA ROOS BEUMER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VERA 

DESPACHO Processo: 1000578-84.2019.8.11.0102. EXEQUENTE: BANCO 

DO BRASIL S.A EXECUTADO: CLAMARA ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA 

- EPP - ME, MARIA MARTINA ROOS BEUMER, RAULINO BEUMER VISTOS. 

INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprovar o recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento 

da exordial. CUMPRA-SE. Jorge Hassib Ibrahim Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000601-30.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO TRAMONTINA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO EUSTAQUIO DE SOUZA JUNIOR OAB - MT23547/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURINEI JULIANO CALGARO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VERA 

DESPACHO Processo: 1000601-30.2019.8.11.0102. EXEQUENTE: JULIANO 

TRAMONTINA EXECUTADO: LAURINEI JULIANO CALGARO VISTOS. 

RECEBO a Carta Precatória, uma vez que preenche os requisitos do artigo 

260 e ss. do CPC. Com o recolhimento das custas judiciais, se houver, 

PROMOVA-SE o cumprimento da missiva, servindo a cópia como mandado 

e, após cumprida, preste as informações ao juízo deprecante. Em seguida, 

PROCEDA-SE a devolução à origem, com nossas homenagens. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000804-89.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE GUASQUE OAB - PR22836 (ADVOGADO(A))

CONSUELO GUASQUE OAB - PR27217 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMILTON DANIEL LOS (REQUERIDO)

BERTA CECILIA LOS (REQUERIDO)

DANIEL AMILTON LOS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VERA 

VARA ÚNICA DE VERA AV. Rua Otawa, 1729, Esperança, VERA - MT - 

CEP: 78880-000 - TELEFONE: (66) 35831503 Processo nº 

1000804-89.2019.8.11.0102 C E R T I D Ã O INTIMAR o(a) Advogado(a) da 

parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, para cumprimento do mandado, por meio 

de guia emitida no Portal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br), conforme provimento n. 07/2017-CGJ, devendo 

proceder a juntada nos autos de cópia da guia e comprovante de 

pagamento. VERA, 13 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000567-55.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

R. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE FICAGNA OAB - MT25455-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. B. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BEATRIZ PARUCI LONGUI OAB - MT25487/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VERA 

VARA ÚNICA DE VERA AV. Rua Otawa, 1729, Esperança, VERA - MT - 

CEP: 78880-000 - TELEFONE: (66) 35831503 Processo n. 

1000567-55.2019.8.11.0102 C E R T I D Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de INTIMAR as partes acerca do inteiro teor da sentença de ID 

nº 24736031, bem como para que compareça no balcão da secretaria da 

Vara única, a fim de retirar cópia do Termo de Guarda Compartilhada de ID 

nº 29359813. VERA, 13 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000600-45.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

JOVENILO PAGLIOCCHI (AUTOR(A))

IRMES LUCIA PARIZOTTO PAGLIOCCHI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA MAYER OAB - MT0018586S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COLONIZADORA SINOP S A (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VERA 

VARA ÚNICA DE VERA AV. Rua Otawa, 1729, Esperança, VERA - MT - 

CEP: 78880-000 - TELEFONE: (66) 35831503 Processo n. 

1000600-45.2019.8.11.0102 C E R T I D Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de INTIMAR o(a) Advogado(a) da parte autora para, no prazo de 

05 (cinco) dias, informar quem é o proprietário constante na matrícula do 

imóvel, objeto da presente ação, bem como seu endereço atualizado, a fim 

de possibilitar a citação dele, conforme inteiro teor da decisão de ID nº 

24411709. VERA, 13 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000588-31.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

LEONCIO BATISTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS DAMBROS OAB - MT0013154A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE VERA 

(REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VERA 

VARA ÚNICA DE VERA AV. Rua Otawa, 1729, Esperança, VERA - MT - 

CEP: 78880-000 - TELEFONE: (66) 35831503 Processo n. 

1000588-31.2019.8.11.0102 C E R T I D Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de INTIMAR o(a) parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

comparecer no balcão da secretaria da Vara Única para assinar o Termo 

de Compromisso de ID nº 29361286, bem como para atender a 

determinação de ID nº 24411717, a fim de oferecer caução real e 

suficiente. VERA, 13 de março de 2020.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 125431 Nr: 2416-16.2018.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DWA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:VERA

 Desta forma, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na denúncia para 

CONDENAR o réu DOUGLAS WILSON ANDREOLLA como incurso nas 

disposições do artigo 129, § 9º, do Código Penal, com as implicações da 

Lei nº 11.340/2006.Passo à fixação da pena, considerando as 

circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do estatuto penal, atento ao 

disposto no artigo 68 do mesmo diploma legal. Faço a dosimetria da pena:A 

culpabilidade do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo, foi normal 

para a espécie do delito; O Réu possui bons antecedentes.Inexistes nos 

autos elementos que permitam aferir a conduta social e a personalidade do 

acusado.Os motivos dos delitos estão inseridos na objetividade jurídica da 

previsão normativa dos crimes e da respectiva sanção penal.As 

circunstâncias do crime não se destacam, estando abrangidas pelo 

próprio tipo penal. Não houve consequências mais graves que as já 

previstas na própria tipicidade.Por fim, tem-se que o comportamento da 

vítima não contribuiu para a prática do crime.Bem sopesadas tais 

circunstâncias, fixo a PENA-BASE no patamar mínimo, ou seja, em 03 

(três) meses de detenção.Na segunda fase da dosimetria, verifico que 

incide a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, alínea “d”, CP), 

contudo, pelos motivos já expostos acima, deixo de aplicá-la, uma vez que 

a pena foi fixada no patamar mínimo. Inteligência da Súmula nº 231 do 

Superior Tribunal de Justiça.Não há circunstâncias atenuantes e 

agravantes, causas de aumento ou de diminuição de pena, motivo pelo 

qual TORNO DEFINITIVA a reprimenda fixada em 03 (três) meses de 

detenção.O regime inicial de cumprimento de pena será o ABERTO, nos 

termos do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 130812 Nr: 2073-83.2019.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ HENRIQUE TAVARES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANO FRANCISCO DE 

OLIVEIRA - OAB:6280B

 Código nº 130812

Vistos em "Semana Pela Paz em Casa".

Tendo em vista o retorno da missiva cumprida (ref. 95), e não havendo 

outra diligência a ser realizada, dou por encerrada a instrução processual.

Abra-se vista dos autos ao Ministério Público e à Defesa para 

oferecimento de memoriais finais, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Após, voltem-me os autos conclusos para sentença.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

JORGE HASSIB IBRAHIM

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69239 Nr: 666-91.2009.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUTORA NASCIMENTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DOS CONSTRUTORES 

BENEFICIÁRIOS DE RODOVIAS NO MUNICIPIODE DE VERA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE NOBREGA ROCHA - 

OAB:OAB/SP 286.551, MARDEN E. F. TORTOPELLI - OAB:OAB/MT 

4313, RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH - OAB:26.966-DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANO FRANCISCO DE 

OLIVIERA - OAB:6280-B

 Intimar o(a,s) Advogado(a,s) da(s) parte(s) requerente(s) quanto ao 

resultado positivo do expediente de citação/intimação de fls. 295/296, para 

que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias em termos de 

prosseguimento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71450 Nr: 554-54.2011.811.0102

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VERA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LENI CLARITA SEBASTIANI THEIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANTUIL FERNANDES JÚNIOR - 

OAB:10705 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVADI RODRIGO CHIAPETTI 

- OAB:15331, JARBAS LINDOMAR ROSA - OAB:9876/MT

 Intimar o(a) Advogado(a) da Parte Requerida para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar nos autos acerca da Petição de fls. 137.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64660 Nr: 227-85.2006.811.0102
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBENS CARLOS BUSCHMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAFRAS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE 

PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA, ARMELINDO MUNARETTO JUNIOR, 

ERIVELTON MUNARETTO, EVERTON MUNARETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA KANTEK GARCIA 

NAVARRO - OAB:33.743/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Advogado da parte Autora, para no prazo de 15 (quinze) 

dias retirar a Carta Precatória para distribuí-la na Comarca de Araguaína - 

TO ou juntar aos autos comprovante do recolhimento das custas da 

mesma, por meio de guia emitida no Portal do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), conforme provimento n. 07/2017-CGJ, 

devendo proceder a juntada nos autos de cópia da guia e comprovante de 

pagamento.

Citação

Citação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000714-81.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE COELHO SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA ALINE LIMA SANCHES OAB - MT0020650A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VERA 

VARA ÚNICA DE VERA Rua Otawa, 1729, Esperança, VERA - MT - CEP: 

78880-000 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO JORGE HASSIB IBRAHIM 

PROCESSO n. 1000714-81.2019.8.11.0102 Valor da causa: R$ 5.249,57 

ESPÉCIE: [FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]->ALVARÁ 

JUDICIAL - LEI 6858/80 (74) POLO ATIVO: Nome: MARIA JOSE COELHO 

SOUZA Endereço: vera, 870, Princesa Isabel, VERA - MT - CEP: 

78880-000 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DE AUSENTES E 

TERCEIROS INTERESSADOS, acima qualificado(a), atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: Concessão do 

Alvará judicial autorizando a liberação dos valores referente ao PIS e 

FGTS depositados na Caixa Econômica Federal em nome da falecida 

VANESSA DOS SANTOS, CPF nº: 056.315.581-73, permitindo a 

Requerente que é a genitora o saque dos referidos valores. DECISÃO: 

Vistos.RECEBO a inicial por estar em conformidade com os preceitos 

legais. DEFIRO o pedido da gratuidade da assistência jurídica. CITEM-SE 

eventuais interessados, via edital, com prazo de 20 (vinte) dias, para que 

se considere realizada a citação, nos termos dos artigos 231 e 232, IV, 

ambos do Código de Processo Civil. OFICIE-SE a Caixa Econômica Federal 

para que informe possível ativo financeiro bloqueado em nome de 

VANESSA DOS SANTOS, CPF nº 056.315.581-73. Com a vinda das 

informações, ABRA-SE vistas dos autos ao representante do Ministério 

Público. Após, RETORNEM os autos conclusos.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é contado do 

término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será 

considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel 

que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da 

publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 

3. A contestação deverá ser assinada por advogado ou por defensor 

público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado 

pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica 

das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a 

Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do 

CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, HAIAN 

CÂNELA SILVA BARROS, digitei. VERA, 13 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000676-69.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO MISTURINI (EXECUTADO)

VILSON MISTURINI (EXECUTADO)

Outros Interessados:

AURELIA TONON MISTURINI (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VERA 

DECISÃO Processo: 1000676-69.2019.8.11.0102. EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT EXECUTADO: VILSON MISTURINI, 

PEDRO MISTURINI Vistos. RECEBO a inicial, por estar de acordo com os 

ditames legais. CITE-SE a parte executada para, no prazo de 03 (três) 

dias, contados da citação, efetuar o pagamento da dívida (art. 829 do 

CPC). FIXO os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito, consignando o que aduz o art. 827, §1º, do CPC. Não 

efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, o oficial de 

justiça DEVERÁ proceder imediatamente à penhora de bens e a sua 

avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimar, na mesma 

oportunidade, a parte executada. A penhora recairá sobre os bens 

indicados pela parte exequente, salvo se outros forem indicados pela 

parte executada e aceitos por este juízo, mediante demonstração de que a 

constrição proposta será menos onerosa e não trará prejuízo à parte 

exequente. Não encontrando a parte executada, arrestar-se-á tantos 

bens quantos bastem para garantir a execução, devendo ainda, nos 10 

(dez) dias seguintes à efetivação do arresto, procurar o executado 2 

(duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, 

realizará a citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o 

ocorrido. Se a parte exequente requerer, EXPEÇA-SE certidão para fins de 

averbação (art. 828, do CPC), devendo o exequente, no prazo de 10 (dez) 

dias após a sua concretização, comunicar ao juízo as averbações 

efetivadas (art. 828, §1º, CPC), atentando-se este às penalidades. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000237-58.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR PEREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))
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MANOEL PEREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HEMING OAB - MT2869-O (ADVOGADO(A))

LAIS DE QUEVEDO CANEZ SIPMANN OAB - MT26059-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. (REU)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VERA 

DECISÃO Processo: 1000237-58.2019.8.11.0102. AUTOR(A): OSMAR 

PEREIRA DE SOUZA, MANOEL PEREIRA DE SOUZA RÉU: BANCO DE LAGE 

LANDEN BRASIL S.A. Vistos. MANOEL PEREIRA DE SOUZA e OSMAR 

PEREIRA DE SOUZA interpuseram os presentes EMBARGOS À 

EXECUÇÃO em face de BANCO DE LAGE LANDEN, por dependência dos 

autos nº 1357-90.2018.8.11.0102. Nos termos artigo 13 da Resolução 03, 

de 12 de abril de 2019 do TJMT (que regulamenta o Processo Judicial 

Eletrônico no âmbito da 1ª e 2ª Instâncias do Poder Judiciário do Mato 

Grosso): Art. 13. No Primeiro Grau de Jurisdição, as ações propostas até 

a data da implantação do Sistema PJe continuarão tramitando em meio 

físico, inclusive os respectivos incidentes processuais e as ações 

conexas, ainda que distribuídos por dependência posteriormente àquela 

data, exceto quando: I – o processo principal já estiver baixado II – se 

tratar de cumprimento de sentença, observada a estratégia de 

digitalização do acervo físico a ser definida pela Corregedoria-Geral da 

Justiça. § 1º Nas hipóteses previstas nos incisos deste artigo, a 

secretaria do juízo deverá certificar, nos autos físicos e eletrônicos, os 

números dos processos e a forma de tramitação. § 2º Em caso de 

distribuição em desacordo com o previsto no caput deste artigo, o 

magistrado poderá determinar o arquivamento do processo, intimando-se a 

parte autora para providenciar a correta distribuição na forma física. Na 

mesma toada, o artigo 62 da norma supracitada preconiza que “Os autos 

físicos, incluindo seus incidentes presentes ou futuros, objeto de 

redistribuição para unidades jurisdicionais que utilizam o Sistema PJe, 

deverão continuar tramitando fisicamente”. No caso em tela, o processo 

principal (autos nº 1357-90.2018.8.11.0102) tramita pelo sistema Apolo 

Eletrônico, sendo certo que as demandas processadas por esse meio, tal 

como ocorre com os processos físicos, não foram migradas para o 

Processo Judicial Eletrônico – PJe. Assim sendo, considerando que o 

Apolo Eletrônico continua disponível às partes para peticionamento (por 

meio físico ou PEA), aliado ao fato de que não há comunicação entre o 

Apolo e o PJE, o que inviabiliza a pretendida distribuição por dependência, 

tem-se que devem ser aplicado à espécie, analogicamente, os artigos 13 e 

62 da Resolução 03 da Res. 03/2018 do TJMT, a fim de se determinar o 

cancelamento da distribuição destes embargos pelo sistema PJe, devendo 

a Secretaria Judiciária promover a correta distribuição dos embargos, pelo 

Apolo Virtual, instruindo a ação com todos os documentos que 

acompanham o feito. Desse modo, DETERMINO o cancelamento da 

distribuição destes embargos à execução, com o consequente 

arquivamento dos autos, nos termos do artigo 13, § 2º, da Res. 03/2018 

do TJMT, devendo a Secretaria Judiciária promover a correta distribuição 

dos embargos, pelo Apolo Virtual, instruindo a ação com todos os 

documentos que acompanham o feito. Após, RETORNEM conclusos. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000575-32.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHAPEACAO AVENIDA LTDA - ME (EXECUTADO)

PAULO EUGENIO FICAGNA (EXECUTADO)

ANA LISETE ERTEL FICAGNA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VERA 

DECISÃO Processo: 1000575-32.2019.8.11.0102. EXEQUENTE: BANCO 

BRADESCO EXECUTADO: CHAPEACAO AVENIDA LTDA - ME, PAULO 

EUGENIO FICAGNA, ANA LISETE ERTEL FICAGNA Vistos. RECEBO a 

inicial, por estar de acordo com os ditames legais. CITE-SE a parte 

executada para, no prazo de 03 (três) dias, contados da citação, efetuar 

o pagamento da dívida (art. 829 do CPC). FIXO os honorários advocatícios 

em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, consignando o que aduz 

o art. 827, §1º, do CPC. Não efetuado o pagamento, munido da segunda 

via do mandado, o oficial de justiça DEVERÁ proceder imediatamente à 

penhora de bens e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de 

tais atos intimar, na mesma oportunidade, a parte executada. A penhora 

recairá sobre os bens indicados pela parte exequente, salvo se outros 

forem indicados pela parte executada e aceitos por este juízo, mediante 

demonstração de que a constrição proposta será menos onerosa e não 

trará prejuízo à parte exequente. Não encontrando a parte executada, 

arrestar-se-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução, 

devendo ainda, nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, 

procurar o executado 2 (duas) vezes em dias distintos e, havendo 

suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando 

pormenorizadamente o ocorrido. Se a parte exequente requerer, 

EXPEÇA-SE certidão para fins de averbação (art. 828, do CPC), devendo o 

exequente, no prazo de 10 (dez) dias após a sua concretização, 

comunicar ao juízo as averbações efetivadas (art. 828, §1º, CPC), 

atentando-se este às penalidades. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000166-56.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON MISTURINI (REQUERENTE)

PEDRO MISTURINI (REQUERENTE)

MARIA MISTURINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO CRISTIANO CABRAL OAB - MT22864/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VERA 

DECISÃO Processo: 1000166-56.2019.8.11.0102. REQUERENTE: PEDRO 

MISTURINI, MARIA MISTURINI, VILSON MISTURINI REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Vistos. PEDRO MISTURINI, MARIA MISTURINI, VILSON 

MISTURINI interpuseram os presentes EMBARGOS À EXECUÇÃO em face 

de BANCO BRADESCO, por dependência dos autos nº 

2893-39.2018.811.0102, os quais tramitam pelo sistema Apolo. Nos termos 

artigo 13 da Resolução 03, de 12 de abril de 2019 do TJMT (que 

regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1ª e 2ª Instâncias 

do Poder Judiciário do Mato Grosso): Art. 13. No Primeiro Grau de 

Jurisdição, as ações propostas até a data da implantação do Sistema PJe 

continuarão tramitando em meio físico, inclusive os respectivos incidentes 

processuais e as ações conexas, ainda que distribuídos por dependência 

posteriormente àquela data, exceto quando: I – o processo principal já 

estiver baixado II – se tratar de cumprimento de sentença, observada a 

estratégia de digitalização do acervo físico a ser definida pela 

Corregedoria-Geral da Justiça. § 1º Nas hipóteses previstas nos incisos 

deste artigo, a secretaria do juízo deverá certificar, nos autos físicos e 

eletrônicos, os números dos processos e a forma de tramitação. § 2º Em 

caso de distribuição em desacordo com o previsto no caput deste artigo, o 

magistrado poderá determinar o arquivamento do processo, intimando-se a 

parte autora para providenciar a correta distribuição na forma física. Na 

mesma toada, o artigo 62 da norma supracitada preconiza que “Os autos 

físicos, incluindo seus incidentes presentes ou futuros, objeto de 

redistribuição para unidades jurisdicionais que utilizam o Sistema PJe, 

deverão continuar tramitando fisicamente”. No caso em tela, o processo 

principal (autos nº 2893-39.2018.811.0102) tramita pelo sistema Apolo 

Eletrônico, sendo certo que as demandas processadas por esse meio, tal 

como ocorre com os processos físicos, não foram migradas para o 

Processo Judicial Eletrônico – PJe. Assim sendo, considerando que o 

Apolo Eletrônico continua disponível às partes para peticionamento (por 

meio físico ou PEA), aliado ao fato de que não há comunicação entre o 

Apolo e o PJE, o que inviabiliza a pretendida distribuição por dependência, 

tem-se que devem ser aplicado à espécie, analogicamente, os artigos 13 e 

62 da Resolução 03 da Res. 03/2018 do TJMT, a fim de se determinar o 

cancelamento da distribuição destes embargos pelo sistema PJe, devendo 

a Secretaria Judiciária promover a correta distribuição dos embargos, pelo 

Apolo Virtual, instruindo a ação com todos os documentos que 
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acompanham o feito. Desse modo, DETERMINO o cancelamento da 

distribuição destes embargos à execução, com o consequente 

arquivamento dos autos, nos termos do artigo 13, § 2º, da Res. 03/2018 

do TJMT, devendo a Secretaria Judiciária promover a correta distribuição 

dos embargos, pelo Apolo Virtual, instruindo a ação com todos os 

documentos que acompanham o feito. Após, RETORNEM conclusos. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000602-15.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO EUGENIO FICAGNA (EXECUTADO)

CHAPEACAO AVENIDA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VERA 

DECISÃO Processo: 1000602-15.2019.8.11.0102. EXEQUENTE: BANCO 

BRADESCO EXECUTADO: CHAPEACAO AVENIDA LTDA - ME, PAULO 

EUGENIO FICAGNA Vistos. RECEBO a inicial, por estar de acordo com os 

ditames legais. CITE-SE a parte executada para, no prazo de 03 (três) 

dias, contados da citação, efetuar o pagamento da dívida (art. 829 do 

CPC). FIXO os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito, consignando o que aduz o art. 827, §1º, do CPC. Não 

efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, o oficial de 

justiça DEVERÁ proceder imediatamente à penhora de bens e a sua 

avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimar, na mesma 

oportunidade, a parte executada. A penhora recairá sobre os bens 

indicados pela parte exequente, salvo se outros forem indicados pela 

parte executada e aceitos por este juízo, mediante demonstração de que a 

constrição proposta será menos onerosa e não trará prejuízo à parte 

exequente. Não encontrando a parte executada, arrestar-se-á tantos 

bens quantos bastem para garantir a execução, devendo ainda, nos 10 

(dez) dias seguintes à efetivação do arresto, procurar o executado 2 

(duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, 

realizará a citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o 

ocorrido. Se a parte exequente requerer, EXPEÇA-SE certidão para fins de 

averbação (art. 828, do CPC), devendo o exequente, no prazo de 10 (dez) 

dias após a sua concretização, comunicar ao juízo as averbações 

efetivadas (art. 828, §1º, CPC), atentando-se este às penalidades. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000150-05.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

GINESIO ZOZ (AUTOR(A))

MARIA ELIETE SELESKI ZOZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA OAB - MT0006280A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL (REU)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VERA 

SENTENÇA Processo: 1000150-05.2019.8.11.0102. AUTOR(A): GINESIO 

ZOZ, MARIA ELIETE SELESKI ZOZ RÉU: C.VALE - COOPERATIVA 

AGROINDUSTRIAL Vistos. GINÉSIO ZOZ e MARIA ELIETE SELESKI ZOZ 

interpuseram os presentes EMBARGOS À EXECUÇÃO em face de C.VALE 

– COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL, por dependência dos autos nº 

2615-38.2018.811.0102 e Código nº 125811. No documento de id. Nº 

18972289, as partes informaram que distribuíram os presentes autos com 

o fim de prevenir eventual cancelamento na distribuição, em razão da 

divergência existente na resolução TJ/MT nº 03, de 12/04/2018. É o 

relatório. Fundamento e decido. Consoante dispõe o artigo 337, § 3º, do 

Código de Processo Civil, há litispendência quando se repete ação que 

está em curso. Nesse sentido, verifica-se que há configuração de 

litispendência em relação ao discutido no presente feito nos autos de n.º 

907-16.2019.811.0102 – Cód. 128723, sendo este informado pela própria 

parte autora no documento de id. Nº 18972289. De outro norte, nos termos 

artigo 13 da Resolução 03, de 12 de abril de 2019 do TJMT (que 

regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1ª e 2ª Instâncias 

do Poder Judiciário do Mato Grosso): Art. 13. No Primeiro Grau de 

Jurisdição, as ações propostas até a data da implantação do Sistema PJe 

continuarão tramitando em meio físico, inclusive os respectivos incidentes 

processuais e as ações conexas, ainda que distribuídos por dependência 

posteriormente àquela data, exceto quando: I – o processo principal já 

estiver baixado II – se tratar de cumprimento de sentença, observada a 

estratégia de digitalização do acervo físico a ser definida pela 

Corregedoria-Geral da Justiça. § 1º Nas hipóteses previstas nos incisos 

deste artigo, a secretaria do juízo deverá certificar, nos autos físicos e 

eletrônicos, os números dos processos e a forma de tramitação. § 2º Em 

caso de distribuição em desacordo com o previsto no caput deste artigo, o 

magistrado poderá determinar o arquivamento do processo, intimando-se a 

parte autora para providenciar a correta distribuição na forma física. Na 

mesma toada, o artigo 62 da norma supracitada preconiza que “Os autos 

físicos, incluindo seus incidentes presentes ou futuros, objeto de 

redistribuição para unidades jurisdicionais que utilizam o Sistema PJe, 

deverão continuar tramitando fisicamente”. No caso em tela, o processo 

principal (autos nº 907-16.2019.811.0102) tramita pelo sistema Apolo 

Eletrônico, sendo certo que as demandas processadas por esse meio, tal 

como ocorre com os processos físicos, não foram migradas para o 

Processo Judicial Eletrônico – PJe. Dessa maneira, esta ação deve ser 

extinta, em razão da litispendência, bem como que os autos distribuídos no 

Apolo Eletrônico são os que merecem análise, mormente por que o 

processo principal tramita por este meio. Desta feita, vislumbrando no 

caso a reprodução de ação anteriormente ajuizada, com as mesmas 

partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir, JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso V do 

CPC. Custas remanescentes pela parte autora. Transitada em julgado 

ARQUIVEM-SE os autos dando-se as baixas de praxe. PUBLIQUE-SE. 

REGISTRE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jorge 

Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000014-42.2018.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA ARRUDA NORATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA OAB - MT15629-O 

(ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

CASSIO HUMBERTO ALVES SANTOS OAB - PA003076 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VERA 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE VERA AV. AVENIDA OTAWA, 

1729, ESPERANÇA, VERA - MT - CEP: 78880-000 - TELEFONE: (66) 

35831261 Processo n. 1000014-42.2018.8.11.0102 C E R T I D Ã O Nos 

termos da legislação vigente e art. 992 da CNGC-MT, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimação da parte exequente, para manifestar 

no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da petição e documentos de ID nº 

30250197. VERA, 13 de março de 2020.
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