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COMARCAS

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000571-44.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ADJALMAS ELIAS DE CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO GONCALVES DA SILVEIRA OAB - MT8625/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 1ª Vara 

PJE nº 1000571-44.2019.8.11.0021 DESPACHO A Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral de Justiça – CNGCJ/MT especificamente 

dispôs em seu artigo 1.006 caput que: 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. 1 – Diante do exposto, este Juízo DETERMINA que os autos 

permaneçam em cartório pelo prazo de 15 (quinze) dias, nada sendo 

requerido nesse prazo, ARQUIVEM-SE, independentemente de nova 

deliberação. 2 - CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 25 de março de 2020. JEAN 

PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em Designação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000330-41.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TEREZA CARVALHO DE QUEIROZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

YDIARA GONCALVES DAS NEVES OAB - GO0033477A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 1ª Vara 

PJE nº 1000330-41.2017.8.11.0021 DESPACHO A Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral de Justiça – CNGCJ/MT especificamente 

dispôs em seu artigo 1.006 caput que: 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. 1 – Diante do exposto, este Juízo DETERMINA que os autos 

permaneçam em cartório pelo prazo de 15 (quinze) dias, nada sendo 

requerido nesse prazo, ARQUIVEM-SE, independentemente de nova 

deliberação. 2 - CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 25 de março de 2020. JEAN 

PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em Designação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000538-20.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE FATIMA MALDANER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELI VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0116521A (ADVOGADO(A))

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 1ª Vara 

PJE nº 1000538-20.2020.8.11.0021 DESPACHO 1 – Em primeiro lugar, para 

melhor elucidação dos fatos, OFICIE-SE à agência previdenciária do local 

onde o benefício foi postulado requisitando seja encaminhado a este Juízo 

cópia integral do processo administrativo no qual o autor requereu o 

aludido benefício no prazo de 10 (dez) dias. 2 – Além disso, considerando 

a impossibilidade de autocomposição, porquanto a demanda versa sobre 

interesses indisponíveis, CITE-SE a autarquia ré para que, querendo, 

conteste o pedido formulado no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do 

CPC/2015), sob pena de revelia (art. 344 do CPC/2015). 3 – Na hipótese de 

o réu alegar em sua contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo do 

direito do autor ou quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do 

CPC, INTIME-SE o advogado deste via DJE para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme preceituam os artigos 

350 e 351 do CPC. 4 – Ante as razões apresentadas, este Juízo DEFERE 

os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte requerente, nos 

termos do artigo 98 do CPC. 5 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 25 de março 

de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em Designação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000168-46.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JACI JOSE MENEGAT BORDIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELI VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0116521A (ADVOGADO(A))

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 1ª Vara 

PJE nº 1000168-46.2017.8.11.0021 DESPACHO A Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral de Justiça – CNGCJ/MT especificamente 

dispôs em seu artigo 1.006 caput que: 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. 1 – Diante do exposto, este Juízo DETERMINA que os autos 

permaneçam em cartório pelo prazo de 15 (quinze) dias, nada sendo 

requerido nesse prazo, ARQUIVEM-SE, independentemente de nova 

deliberação. 2 - CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 25 de março de 2020. JEAN 

PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em Designação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000693-28.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA VIEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AMADO JOSE FERREIRA FILHO OAB - MT0022124S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 1ª Vara 

PJE nº 1000693-28.2017.8.11.0021 DESPACHO A Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral de Justiça – CNGCJ/MT especificamente 

dispôs em seu artigo 1.006 caput que: 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. 1 – Diante do exposto, este Juízo DETERMINA que os autos 

permaneçam em cartório pelo prazo de 15 (quinze) dias, nada sendo 

requerido nesse prazo, ARQUIVEM-SE, independentemente de nova 

deliberação. 2 - CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 25 de março de 2020. JEAN 

PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em Designação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000536-50.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

K. M. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIETE MORAIS PEDROSA OAB - 029.194.951-78 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C. P. D. S. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 1ª Vara 

PJE nº 1000536-50.2020.8.11.0021 DESPACHO 1 – Atendidos os 

requisitos formais do artigo 260 do Código de Processo Civil, CUMPRA-SE 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070527/3/2020 Página 3 de 272



a presente Carta Precatória, observando-se as formalidades e exigências 

legais, servindo esta de mandado. 2 – Caso haja documentação faltante 

ou pendência de diligências a serem custeadas pela parte interessada, 

INFORME-SE ao Juízo deprecante por meio eletrônico visando a 

regularização no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de devolução na 

forma dos artigos 389 e 390 da CNGC – Foro Judicial[1]. 3 – 

COMUNIQUE-SE ao Juízo deprecante a distribuição desta por meio 

eletrônico (artigo 232 do CPC), encaminhando os dados para futuros 

pedidos de informações. 4 – Após o cumprimento e ausentes custas 

pendentes (artigo 268 do CPC), DEVOLVA-SE procedendo-se as baixas 

de praxe. 5 – Às providências. Água Boa/MT, 26 de março de 2020. JEAN 

PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em Designação [1] Art. 390 – 

Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem o devido recolhimento das 

custas judiciais, o Diretor do Foro devolverá a carta precatória ao Juízo de 

origem, constando no ofício o motivo da devolução e o valor das custas 

devidas para o caso de novo encaminhamento.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000541-72.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CCLAA - SICREDI VALE DO CERRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES PUGA OAB - MT5058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANA CONCEICAO DE OLIVEIRA MARTINS ESTEVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 1ª Vara 

PJE nº 1000541-72.2020.8.11.0021 DESPACHO 1 – Atendidos os 

requisitos formais do artigo 260 do Código de Processo Civil, CUMPRA-SE 

a presente Carta Precatória, observando-se as formalidades e exigências 

legais, servindo esta de mandado. 2 – Caso haja documentação faltante 

ou pendência de diligências a serem custeadas pela parte interessada, 

INFORME-SE ao Juízo deprecante por meio eletrônico visando a 

regularização no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de devolução na 

forma dos artigos 389 e 390 da CNGC – Foro Judicial[1]. 3 – 

COMUNIQUE-SE ao Juízo deprecante a distribuição desta por meio 

eletrônico (artigo 232 do CPC), encaminhando os dados para futuros 

pedidos de informações. 4 – Após o cumprimento e ausentes custas 

pendentes (artigo 268 do CPC), DEVOLVA-SE procedendo-se as baixas 

de praxe. 5 – Às providências. Água Boa/MT, 26 de março de 2020. JEAN 

PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em Designação [1] Art. 390 – 

Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem o devido recolhimento das 

custas judiciais, o Diretor do Foro devolverá a carta precatória ao Juízo de 

origem, constando no ofício o motivo da devolução e o valor das custas 

devidas para o caso de novo encaminhamento.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000552-04.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE SPONCHIADO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA LEAL BERQUO URURAHY OAB - RJ098045 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA CAMPO VERDE LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 1ª Vara 

PJE nº 1000552-04.2020.8.11.0021 DESPACHO Da análise da peça inicial 

e de seus documentos, constata-se que o autor não informou ou juntou 

comprovante de pagamento das custas e despesas processuais. Além 

disso, em consulta ao sistema “PJE” verifica-se a inexistência de 

arrecadação da guia de custas. 1 – Dessa forma, INTIME-SE o requerente 

para efetuar o pagamento das custas e despesas processuais, 

consignando-se o prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento 

da distribuição do feito nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil. 

2 – Decorrido o prazo, venham os autos CONCLUSOS. 3 – CUMPRA-SE. 

Água Boa/MT, 26 de março de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de 

Direito em Designação

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000492-65.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO CARDOSO RUAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELI VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0116521A (ADVOGADO(A))

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 1ª Vara 

PJE nº 1000492-65.2019.8.11.0021 DECISÃO Trata-se de ação 

previdenciária ajuizada por SERGIO CARDOSO RURAS em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ambos qualificados no 

processo em epígrafe, visando à concessão do benefício de 

aposentadoria por idade rural. Deferidos os benefícios da assistência 

judiciária gratuita (id. 18877499). Embora devidamente citado, o requerido 

deixou de apresentar contestação (id. 20852209). Manifestação do autor 

em id. 22516409. Vieram os autos conclusos. Fundamenta-se. Decide-se. 

DAS QUESTÕES PROCESSUAIS PENDENTES Tendo vista que, conquanto 

regularmente citada, a requerida deixou de apresentar contestação, este 

Juízo DECRETA sua revelia. No entanto, deixa-se de aplicar os efeitos 

materiais previstos no art. 344 do CPC, uma vez que a presente demanda 

veicula pretensão que poderá acarretar o dispêndio de verbas públicas, 

tratando-se, pois, de direito indisponível (art. 345, II do CPC). Superada tal 

questão, o processo está em ordem, sem vícios ou irregularidades 

pendentes de saneamento, estando presentes os pressupostos 

processuais de existência e de validade da relação constituída, bem como 

as correlatas condições da ação. Não havendo também preliminares ou 

questões prejudiciais de mérito, reputa-se saneado o feito, nos termos do 

art. 357 do Código de Processo Civil. DELIMITAÇÃO DAS QUESTÕES DE 

FATO E ORGANIZAÇÃO DAS PROVAS Resolvidas as questões 

processuais pendentes, mister delimitar as questões de fato sobre as 

quais recairá a atividade probatória, observando-se, para tanto, as 

questões controvertidas nos autos. Nesse quadro, fixa-se como 

controvertidos os seguintes pontos: A) qualidade de segurado especial do 

autor; B) comprovação de atividade rural no período imediatamente 

anterior ao requerimento do benefício, igual ao número de meses 

correspondentes à carência exigida para o benefício de aposentadoria por 

idade rural; ADMITE-SE a prova testemunhal para eventual comprovação 

das questões de fato descritas nos pontos controvertidos acima. Diante 

da natureza da demanda, tendo em vista a impossibilidade de proceder-se 

ao julgamento antecipado do mérito apenas com os elementos constantes 

dos autos, este Juízo tem como imprescindível a realização de audiência 

instrutória para a formação do seu convencimento. Todavia, frente à 

situação de anormalidade vivenciada atualmente pelo país em razão da 

necessidade de adoção de medidas preventivas contra o COVID-19 (novo 

coronavírus), em atenção à Portaria-Conjunta nº 249/2020 editada pelo 

Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e o Corregedor-Geral de 

Justiça, bem como, observada a Resolução n. 313/2020 do CNJ, este 

Juízo DEIXA, por ora, de designar data para audiência de instrução. 

Superado o período de suspensão das atividades presenciais, 

REMETAM-SE os autos conclusos para agendamento da audiência. 

CUMPRA-SE. INTIMEM-SE. Água Boa/MT, 25 de março de 2020. JEAN 

PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em Designação

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000859-26.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LIVERCINO SOARES MAGALHAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES OAB - GO0031793A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 1ª Vara 

PJE nº 1000859-26.2018.8.11.0021 DECISÃO 1 – No que toca à obrigação 

de fazer, diante da manifestação de id. 24340681, INTIME-SE a Autarquia 
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Previdenciária para que, no prazo de 05 (cinco) dias, implante o benefício 

de aposentadoria por idade em favor do exequente, ou comprove que o 

fez, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 400,00 

(quatrocentos reais), limitado ao total de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 2 – 

Em relação às prestações em atraso, INTIME-SE a devedora na pessoa de 

seu representante judicial, para, no prazo de 30 (trinta) dias, e nos 

próprios autos, impugnar a execução de sentença, ex vi do artigo 535 do 

CPC[1]. 3 – Transcorrido o prazo acima sem requerimentos ou havendo 

concordância expressa do INSS, certifique-se e EXPEÇA-SE o competente 

ofício requisitório (Precatório ou RPV), observando-se as formalidades 

legais, a natureza do crédito e seu respectivo titular, encaminhando-se ao 

Tribunal Regional Federal. 4 – Apresentada impugnação pela autarquia ré, 

INTIME-SE a parte credora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifeste, caso queira, a respeito da defesa oposta pela parte executada. 

5 – Após, REMETAM-SE os autos conclusos. 6 – CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Água Boa/MT, 25 de março de 2020. JEAN 

PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em Designação [1] Art. 535. A 

Fazenda Pública será intimada 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, podendo arguir: I 

- falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo 

correu à revelia; II - ilegitimidade de parte; III - inexequibilidade do título ou 

inexigibilidade da obrigação; IV - excesso de execução ou cumulação 

indevida de execuções; V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da 

execução; VI - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, 

como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, 

desde que supervenientes ao trânsito em julgado da sentença.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000927-39.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA MACHADO OAB - MT23074/O (ADVOGADO(A))

GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR OAB - GO0046416A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 1ª Vara 

PJE nº 1000927-39.2019.8.11.0021 DECISÃO Trata-se de ação 

previdenciária ajuizada por ANTONIO CARLOS OLIVEIRA em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ambos qualificados no 

processo em epígrafe, visando à concessão do benefício de 

aposentadoria por tempo de contribuição. Deferidos os benefícios da 

assistência judiciária gratuita (id. 20057084). Contestação apresentada em 

id. 22404224. A parte autora ofereceu impugnação à contestação (id. 

23339484). Vieram os autos conclusos. Fundamenta-se. Decide-se. DAS 

QUESTÕES PROCESSUAIS PENDENTES Processo em ordem, sem vícios 

ou irregularidades pendentes de saneamento, estando presentes os 

pressupostos processuais de existência e de validade da relação 

constituída, bem como as correlatas condições da ação. Não havendo 

também preliminares ou questões prejudiciais de mérito, reputa-se 

saneado o feito, nos termos do art. 357 do Código de Processo Civil. 

DELIMITAÇÃO DAS QUESTÕES DE FATO E ORGANIZAÇÃO DAS PROVAS 

Resolvidas as questões processuais pendentes, mister delimitar as 

questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, 

observando-se, para tanto, as questões controvertidas nos autos. Nesse 

quadro, fixa-se como controvertidos os seguintes pontos: A) cumprimento 

do tempo mínimo de contribuição exigido para concessão do benefício de 

aposentadoria por tempo de contribuição, qual seja, 35 (trinta e cinco) 

anos; B) trabalho sujeito a condições especiais nos períodos 

compreendidos entre 26/07/1979 e 16/03/1996, para fins de conversão em 

tempo comum. ADMITE-SE a prova testemunhal para eventual 

comprovação das questões de fato descritas nos pontos controvertidos 

acima. Os elementos probatórios poderão ser requeridos pelas partes, 

caso assim entendam, observada a regra ordinária da distribuição da 

prova, nos termos do art. 373, incisos I e II do Código de Processo Civil. 1 - 

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

manifestarem especificando as provas que entendem necessárias ao 

deslinde do feito, justificando expressamente suas respectivas 

pertinências e razões específicas para cada meio probatório, sob pena de 

indeferimento. Ressalta-se que o entendimento deste Juízo é que as 

partes são intimadas para especificarem as provas que entendem 

necessárias e explicarem o motivo de cada requerimento, a fim de que 

este Juízo entenda a imprescindibilidade de cada meio. 2 - Decorrido o 

prazo acima, venham os autos CONCLUSOS para as devidas deliberações 

e início da fase instrutória ou colheita de outros elementos probatórios, 

como também eventual julgamento antecipado da pretensão. 3 - 

CUMPRA-SE. INTIMEM-SE. Água Boa/MT, 25 de março de 2020. JEAN 

PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em Designação

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000943-90.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CLICIO JOSE DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON MARQUES TOMAZ OAB - GO54450 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 1ª Vara 

PJE nº 1000943-90.2019.8.11.0021 DECISÃO Trata-se de ação 

previdenciária ajuizada por CLICIO JOSÉ MIRANDA em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ambos qualificados no processo em 

epígrafe, visando à concessão do benefício de pensão por morte. 

Deferidos os benefícios da assistência judiciária gratuita (id. 20057512). 

Contestação apresentada em id. 20468936. A parte autora ofereceu 

impugnação à contestação (id. 22145958). Vieram os autos conclusos. 

Fundamenta-se. Decide-se. DAS QUESTÕES PROCESSUAIS PENDENTES 

Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de 

saneamento, estando presentes os pressupostos processuais de 

existência e de validade da relação constituída, bem como as correlatas 

condições da ação. Não havendo também preliminares ou questões 

prejudiciais de mérito, reputa-se saneado o feito, nos termos do art. 357 

do Código de Processo Civil. DELIMITAÇÃO DAS QUESTÕES DE FATO E 

ORGANIZAÇÃO DAS PROVAS Resolvidas as questões processuais 

pendentes, mister delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a 

atividade probatória, observando-se, para tanto, as questões 

controvertidas nos autos. Nesse quadro, fixa-se como controvertidos os 

seguintes pontos: A) condição de dependente do autor em relação ao de 

cujus, senhora Arminda Rosa de Mirada. B) Qualidade de segurado do de 

cujus. ADMITE-SE a prova testemunhal para eventual comprovação das 

questões de fato descritas nos pontos controvertidos acima. Diante da 

natureza da demanda, tendo em vista a impossibilidade de proceder-se ao 

julgamento antecipado do mérito apenas com os elementos constantes dos 

autos, este Juízo tem como imprescindível a realização de audiência 

instrutória para a formação do seu convencimento. Todavia, frente à 

situação de anormalidade vivenciada atualmente pelo país em razão da 

necessidade de adoção de medidas preventivas contra o COVID-19 (novo 

coronavírus), em atenção à Portaria-Conjunta nº 249/2020 editada pelo 

Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e o Corregedor-Geral de 

Justiça, bem como, observada a Resolução n. 313/2020 do CNJ, este 

Juízo DEIXA, por ora, de designar data para audiência de instrução. 

Superado o período de suspensão das atividades presenciais, 

REMETAM-SE os autos conclusos para agendamento da audiência. 

CUMPRA-SE. INTIMEM-SE. Água Boa/MT, 25 de março de 2020. JEAN 

PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em Designação

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000966-36.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

HILDA BECKER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO(A))

SUELI VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0116521A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO
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PJE nº 1000966-36.2019.8.11.0021 DECISÃO Trata-se de ação 

previdenciária ajuizada por HILDA BECKER em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ambos qualificados no processo em 

epígrafe, visando à concessão do benefício de pensão por morte. 

Deferidos os benefícios da assistência judiciária gratuita (id. 20779201). 

Contestação apresentada em id. 21429521. A autora ofereceu 

impugnação à contestação (id. 21909819). Vieram os autos conclusos. 

Fundamenta-se. Decide-se. DAS QUESTÕES PROCESSUAIS PENDENTES 

Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de 

saneamento, estando presentes os pressupostos processuais de 

existência e de validade da relação constituída, bem como as correlatas 

condições da ação. Não havendo também preliminares ou questões 

prejudiciais de mérito, reputa-se saneado o feito, nos termos do art. 357 

do Código de Processo Civil. DELIMITAÇÃO DAS QUESTÕES DE FATO E 

ORGANIZAÇÃO DAS PROVAS Resolvidas as questões processuais 

pendentes, mister delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a 

atividade probatória, observando-se, para tanto, as questões 

controvertidas nos autos. Nesse quadro, fixa-se como controvertidos os 

seguintes pontos: A) qualidade de dependente da autora em relação ao de 

cujus, senhor Agostinho Zenaro. ADMITE-SE a prova testemunhal para 

eventual comprovação das questões de fato descritas nos pontos 

controvertidos acima. Diante da natureza da demanda, tendo em vista a 

impossibilidade de proceder-se ao julgamento antecipado do mérito apenas 

com os elementos constantes dos autos, este Juízo tem como 

imprescindível a realização de audiência instrutória para a formação do 

seu convencimento. Todavia, frente à situação de anormalidade 

vivenciada atualmente pelo país em razão da necessidade de adoção de 

medidas preventivas contra o COVID-19 (novo coronavírus), em atenção à 

Portaria-Conjunta nº 249/2020 editada pelo Presidente do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso e o Corregedor-Geral de Justiça, bem como, 

observada a Resolução n. 313/2020 do CNJ, este Juízo DEIXA, por ora, de 

designar data para audiência de instrução. Superado o período de 

suspensão das atividades presenciais, REMETAM-SE os autos conclusos 

para agendamento da audiência. CUMPRA-SE. INTIMEM-SE. Água Boa/MT, 

25 de março de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em 

Designação

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000859-26.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LIVERCINO SOARES MAGALHAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES OAB - GO0031793A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 1ª Vara 

PJE nº 1000859-26.2018.8.11.0021 DECISÃO 1 – No que toca à obrigação 

de fazer, diante da manifestação de id. 24340681, INTIME-SE a Autarquia 

Previdenciária para que, no prazo de 05 (cinco) dias, implante o benefício 

de aposentadoria por idade em favor do exequente, ou comprove que o 

fez, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 400,00 

(quatrocentos reais), limitado ao total de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 2 – 

Em relação às prestações em atraso, INTIME-SE a devedora na pessoa de 

seu representante judicial, para, no prazo de 30 (trinta) dias, e nos 

próprios autos, impugnar a execução de sentença, ex vi do artigo 535 do 

CPC[1]. 3 – Transcorrido o prazo acima sem requerimentos ou havendo 

concordância expressa do INSS, certifique-se e EXPEÇA-SE o competente 

ofício requisitório (Precatório ou RPV), observando-se as formalidades 

legais, a natureza do crédito e seu respectivo titular, encaminhando-se ao 

Tribunal Regional Federal. 4 – Apresentada impugnação pela autarquia ré, 

INTIME-SE a parte credora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifeste, caso queira, a respeito da defesa oposta pela parte executada. 

5 – Após, REMETAM-SE os autos conclusos. 6 – CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Água Boa/MT, 25 de março de 2020. JEAN 

PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em Designação [1] Art. 535. A 

Fazenda Pública será intimada 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, podendo arguir: I 

- falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo 

correu à revelia; II - ilegitimidade de parte; III - inexequibilidade do título ou 

inexigibilidade da obrigação; IV - excesso de execução ou cumulação 

indevida de execuções; V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da 

execução; VI - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, 

como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, 

desde que supervenientes ao trânsito em julgado da sentença.

Decisão Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1000146-17.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEMIR TADEU SIMON (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELCHIOR FULBER CAUMO OAB - MT9918/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO ROBERTO ROCHA RENZ (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 1ª Vara 

PJE nº 1000146-17.2019.8.11.0021 DECISÃO Trata-se de embargos de 

terceiro opostos por JOSEMIR TADEU SIMON em face de SÉRGIO 

ROBERTO ROCHA RENZ, ambos no processo em epígrafe. Determinada 

complementação do pagamento das custas processuais, o embargante 

emendou informando o valor correto da causa (id. 1846530). Vieram os 

autos conclusos. Fundamenta-se e decide-se. A presente demanda busca 

a proteção de pretenso domínio/posse de bem imóvel, o qual foi alvo de 

constrição judicial por força de decisão exarada nos Autos n. 

4083-33.2011.811.0021 – Código n. 81062, em trâmite nesta 1ª Vara da 

Comarca de Água Boa-MT. Embora o feito executivo tramite na forma 

física, os presentes embargos foram opostos em meio eletrônico, pelo 

sistema PJE. O art. 12 da Resolução TJ-MT/TP n. 03/2018 dispõe que a 

partir da implantação do Sistema PJE o recebimento de petição inicial ou 

intermediária relativas a processos em andamento somente poderia 

ocorrer no meio eletrônico. Entretanto, prevê o art. 13 do referido ato que 

os incidentes processuais relativos a processos físicos que já se 

encontravam em trâmite, ainda que distribuídos por dependência após a 

implantação do PJE, também deveriam ser distribuídos em meio físico. Sem 

adentrar no mérito da presente demanda, reputa-se indispensável a 

distribuição da presente ação na forma física, por dependência ao feito 

executivo, em razão da evidente necessidade de análise conjunta de 

ambas as demandas. Com efeito, é justamente esse o fundamento pelo 

qual se permitiu a distribuição física dos incidentes e ações conexas 

relacionadas a processos físicos em andamento, ainda que 

posteriormente à implantação do sistema de processo judicial eletrônico. 1 

- Ante o exposto, nos termos do art. 13, §2º da Resolução TJ-MT/TP n. 

03/2018 este Juízo DETERMINA o arquivamento do presente feito. 2 – 

INTIME-SE o embargante para que providencie a distribuição do feito na 

forma física. 3 - CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 25 de março de 2020. JEAN 

PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em Designação

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001618-87.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ADELINO APARECIDO FERREIRA NETO (AUTOR(A))

CELSO TEIXEIRA VASCONCELLOS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

WILMA NUCADA (AUTOR(A))

RAMES IBRAHIM BADDAUHY (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AURENE CAMPOS DE SOUSA OAB - MT0018938A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE AGUA BOA (REU)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 1ª Vara 

PJE nº 1001618-87.2018.8.11.0021 DECISÃO 1 – Considerando o teor da 

certidão de id. 17984765, ante a ausência de complementação das custas 

processuais conforme determinado em decisão de id. 16543416, este 

Juízo DETERMINA o cancelamento da distribuição do presente feito, nos 

termos do art. 290 do Código de Processo Civil, procedendo-se às baixas 

necessárias. 2 – INTIME-SE. 3 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 25 de março 

de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em Designação

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO
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Processo Número: 1000382-03.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR MOREL MATCIULEVICZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIENY DO NASCIMENTO FRANCO OAB - MT16740 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOEL MATCIULEVICZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 1ª Vara 

PJE nº 1000382-03.2018.8.11.0021 DECISÃO A autora se manifestou 

pleiteando o declínio da competência para julgamento do feito, sob o 

fundamento de que o interditando atualmente estaria residindo com ela, na 

cidade de Cuiabá/MT (id. 18643175). Instando a se manifestar, o Ministério 

Público formulou parecer favorável à remessa dos autos para Comarca de 

Cuiabá/MT (id. 22675763). Fundamenta-se. Decide-se. A previsão do art. 

43 do Código de Processo Civil estabelece a regra da perpetuação da 

jurisdição (perpetuatio jurisidicionis), segundo a qual as modificações de 

fato ou de direito ocorridas posteriormente ao registro ou distribuição da 

petição inicial são irrelevantes, não interferindo na competência para 

julgamento do feito. No entanto, o Superior Tribunal de Justiça firmou o 

entendimento de que nas ações de interdição deverá ser observado seu 

melhor interesse do incapaz, mitigando-se a regra da estabilização da 

competência, in verbis: PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DO CURADOR. 

MELHOR INTERESSE DO INCAPAZ. PRINCÍPIO DO JUÍZO IMEDIATO. FORO 

DE DOMICÍLIO DO INTERDITO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. 

Irrelevante, na espécie, a discussão acerca da incidentalidade ou 

autonomia do pedido de substituição de curador, pois em ambos os casos 

a conclusão a que se chega é a mesma. 2. Em se tratando de hipótese de 

competência relativa, o art. 87 do CPC institui, com a finalidade de proteger 

a parte, a regra da estabilização da competência (perpetuatio 

jurisdictionis), evitando-se, assim, a alteração do lugar do processo, toda 

a vez que houver modificações supervenientes do estado de fato ou de 

direito. 3. Nos processos de curatela, as medidas devem ser tomadas no 

interesse da pessoa interditada, o qual deve prevalecer diante de 

quaisquer outras questões, devendo a regra da perpetuatio jurisdictionis 

ceder lugar à solução que se afigure mais condizente com os interesses 

do interditado e facilite o acesso do Juiz ao incapaz para a realização dos 

atos de fiscalização da curatela. Precedentes. 4. Conflito conhecido para 

o fim de declarar a competência do Juízo de Direito da 11ª Vara de Família 

e Sucessões de São Paulo-SP (juízo suscitado), foro de domicilio do 

interdito e da requerente. (CC 109.840/PE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/02/2011, DJe 16/02/2011). Destarte, 

restando demonstrado que o interditando atualmente está domiciliado na 

cidade Cuiabá/MT (id. 186441311 e id. 18644318), em atenção ao melhor 

interesse do interditando e considerando que o Juízo da mencionada 

Comarca terá mais facilidade quanto aos atos de fiscalização de eventual 

curatela, a alteração da competência e consequente remessa dos autos é 

medida que se impõe. 1 - Ante o exposto, este Juízo DECLINA da 

competência para julgamento do presente feito e DETERMINA a remessa 

destes autos ao Juízo da comarca de Cuiabá/MT, procedendo-se com as 

baixas e anotações necessárias. 2- CIÊNCIA às partes e ao Ministério 

Publico. 3 – CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Água Boa/MT, 25 de 

março de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em Designação

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000859-26.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LIVERCINO SOARES MAGALHAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES OAB - GO0031793A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 1ª Vara 

PJE nº 1000859-26.2018.8.11.0021 DECISÃO 1 – No que toca à obrigação 

de fazer, diante da manifestação de id. 24340681, INTIME-SE a Autarquia 

Previdenciária para que, no prazo de 05 (cinco) dias, implante o benefício 

de aposentadoria por idade em favor do exequente, ou comprove que o 

fez, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 400,00 

(quatrocentos reais), limitado ao total de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 2 – 

Em relação às prestações em atraso, INTIME-SE a devedora na pessoa de 

seu representante judicial, para, no prazo de 30 (trinta) dias, e nos 

próprios autos, impugnar a execução de sentença, ex vi do artigo 535 do 

CPC[1]. 3 – Transcorrido o prazo acima sem requerimentos ou havendo 

concordância expressa do INSS, certifique-se e EXPEÇA-SE o competente 

ofício requisitório (Precatório ou RPV), observando-se as formalidades 

legais, a natureza do crédito e seu respectivo titular, encaminhando-se ao 

Tribunal Regional Federal. 4 – Apresentada impugnação pela autarquia ré, 

INTIME-SE a parte credora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifeste, caso queira, a respeito da defesa oposta pela parte executada. 

5 – Após, REMETAM-SE os autos conclusos. 6 – CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Água Boa/MT, 25 de março de 2020. JEAN 

PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em Designação [1] Art. 535. A 

Fazenda Pública será intimada 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, podendo arguir: I 

- falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo 

correu à revelia; II - ilegitimidade de parte; III - inexequibilidade do título ou 

inexigibilidade da obrigação; IV - excesso de execução ou cumulação 

indevida de execuções; V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da 

execução; VI - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, 

como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, 

desde que supervenientes ao trânsito em julgado da sentença.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000011-68.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DARIO RODRIGUES SALAZAR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 1ª Vara 

PJE nº 1000011-68.2020.8.11.0021 SENTENÇA Trata-se de ação de 

execução fiscal ajuizada pelo MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA – MT em face de 

DARIO RODRIGUES SALAZAR, ambos devidamente qualificados no 

processo em epígrafe. Após a distribuição da petição inicial, foi noticiado 

acordo entre as partes (id n. 28499787) Vieram os autos conclusos. É o 

relato do essencial. Fundamenta-se e decide-se. Em análise do caso em 

exame, verifica-se que a avença firmada entre as partes não importou 

renúncia de crédito tributário ou remissão tributária, situações que 

somente poderiam ser realizadas mediante prévia autorização legislativa, 

estando também satisfeitas os requisitos gerais de validade do negócio 

jurídico, conforme estabelece o art. 104 do Código Civil de 2002, à medida 

que se impõe é a sua homologação judicial. 1 - Forte em tais fundamentos, 

este Juízo HOMOLOGA por sentença a transação celebrada entre as 

partes para que surta seus efeitos jurídicos e legais, em aplicação 

analógica ao artigo 487, III, alínea b e do art. 922, ambos do CPC. 2 - Por 

seguinte, SUSPENDE-SE o curso da demanda a fim de que o executado 

efetue o adimplemento da dívida, tudo com esteio no artigo 922 do Código 

de Processo Civil. Saliente-se que por outro lado, não há razão para 

remeter o feito ao arquivo provisório, porquanto caso modificada a 

situação fática e sobrevindo descumprimento do acordo, tal fato será 

comunicado a este Juízo que determinará a juntada do expediente nestes 

autos para continuidade da execução. Nesta senda, o processo será 

imediatamente desarquivado caso o exequente a qualquer momento 

provocar o poder judiciário para requerer providências úteis ao andamento 

da execução patrimonial, inclusive no caso do inadimplemento da avença. 

3 - Em razão disso, DETERMINA-SE o arquivamento da execução com as 

baixas e anotações necessárias. Custas e honorários na forma acordada. 

4 - INTIMEM-SE. Água Boa/MT, 26 de março de 2020. JEAN PAULO LEÃO 

RUFINO Juiz de Direito em Designação

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL
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Processo Número: 1002090-54.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JACIRA PEMA AIRE XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DAS PARTES, por meio de 

seus advogados habilitados, para que tomem ciência da redesignação da 

audiência de conciliação anteriormente agendada, remarcada para o dia 

02/07/2020, às 17h30min (MT), conforme certidão de redesignação que 

segue vinculada, para que compareçam à solenidade.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002091-39.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JACIRA PEMA AIRE XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, por meio 

de seu patrono constituído, para que tome ciência da redesignação da 

audiência anteriormente agendada, que foi remarcada para o dia 

02/07/2020, às 18h00min (MT), conforme certidão de redesignação que 

segue vinculada à presente, para que compareça à referida solenidade.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002018-67.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

UEBERTON FERREIRA BRITO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLY SELKE DA LUZ OAB - MT0022277A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEAN MEDEIROS DOS SANTOS (REU)

JACINTA TEREZINHA BEHNEN DE GODOY (REU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, por meio 

de seu patrono constituído, para que tome ciência da redesignação da 

audiência anteriormente agendada, que foi remarcada para o dia 

08/07/2020, às 14h00min (MT), conforme certidão de redesignação que 

segue vinculada à presente, para que compareça à referida solenidade.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002018-67.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

UEBERTON FERREIRA BRITO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLY SELKE DA LUZ OAB - MT0022277A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEAN MEDEIROS DOS SANTOS (REU)

JACINTA TEREZINHA BEHNEN DE GODOY (REU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, por meio 

de seu patrono constituído, para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifeste nos autos requerendo o que entender de direito, visando o 

prosseguimento do feito, tendo em vista a certidão negativa do oficial de 

justiça tombada no Id n. 30545020, que segue vinculada à presente.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002118-22.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DORIVAL TOME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RENATO DE MORAES OAB - MT0013330S (ADVOGADO(A))

DANIELLY SELKE DA LUZ OAB - MT0022277A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA PJE: A intimação do advogado da parte 

requerente, para que no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste, 

conforme preceitua o art. 350 e seguintes do CPC, tendo em vista a 

contestação apresentada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1001310-17.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ISRAEL AIRES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DAS PARTES, por meio de 

seus advogados habilitados, para que tomem ciência da audiência de 

conciliação redesignada nos autos, remarcada para o dia 08/07/2020, às 

14h30min (MT), conforme certidão de redesignação que segue vinculada, 

para que compareçam à solenidade.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1001309-32.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ISRAEL AIRES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DAS PARTES, por meio de 

seus advogados habilitados, para que tomem ciência da redesignação da 

audiência de conciliação anteriormente agendada, que foi remarcada para 

o dia 08/07/2020, às 15h00min (MT), conforme certidão de redesignação 

que segue vinculada, para que compareçam à solenidade.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001480-86.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

A. B. R. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES OAB - GO0031793A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. D. S. S. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, por meio 

de seu patrono constituído, para que tome ciência da redesignação da 

audiência anteriormente agendada, que foi remarcada para o dia 

08/07/2020, às 15h30min (MT), conforme certidão de redesignação que 

segue vinculada à presente, para que compareça à referida solenidade.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000504-45.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBER SOUSA TONIAZZO (EXECUTADO)

WILMAR LUIZ TONIAZZO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1000504-45.2020.8.11.0021 DESPACHO Da análise da peça inicial e 

de seus documentos, o autor não informou ou juntou o pagamento das 

custas e despesas processuais com base no proveito econômico. Além 

disso, da análise da inicial não há requerimento no sentido de deferimento 
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do pedido de gratuidade. Preceitua o artigo 321 do Código de Processo 

Civil[1] a possibilidade de emenda ou complementação da inicial quando 

não preenchidos os requisitos abrangidos pelos artigos 319 e 320 do 

mesmo diploma instrumental. 1 – Dessa forma, INTIME-SE o autor para 

efetuar o pagamento das custas e despesas processuais, 

consignando-se o prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento 

da distribuição (art. 290, do CPC). 2 – Decorrido o prazo, venham os autos 

CONCLUSOS. 3 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 26 de março de 2020. JEAN 

PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito [1] Art. 321. O juiz, ao verificar que a 

petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que 

apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de 

mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende 

ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou 

completado.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000468-03.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDEIR FERREIRA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

KATIUSCIA DA SILVA CAMPOS FERREIRA (EXECUTADO)

VANDEIR FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1000468-03.2020.8.11.0021 DESPACHO 1 – Trata-se de execução 

por quantia certa embasada em título executivo extrajudicial (artigo 784 do 

CPC) em que se busca a expropriação de bens do devedor para a 

satisfação de crédito decorrente de obrigação certa, líquida e exigível na 

forma do artigo 783 do CPC. Desse modo, preenchidos os pressupostos 

legais, CITE-SE a parte executada para que efetue o pagamento da dívida 

no prazo de 3 (três) dias, contados da efetivação da citação, inteligência 

do artigo 829 do CPC. CONSTE expressamente no mandado/carta 

precatória de citação as determinações contidas no §1º do mesmo 

dispositivo. 2 – Contudo, CONDICIONA-SE a expedição do mandado ao 

depósito do valor correspondente às diligências a serem promovidas por 

Oficial de Justiça, cujos parâmetros devem ser os estabelecidos na 

Portaria n. 14/2016 expedida pela Diretoria de Foro da Comarca de Água 

Boa-MT. INTIME-SE a parte requerente para promover o recolhimento das 

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

processo por perda superveniente do interesse de agir e ausência de 

pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do 

processo (artigo 485, incisos IV e VI, ambos do CPC). 3 – Na hipótese do 

Oficial de Justiça não encontrar a parte executada, deverá proceder ao 

arresto de tantos bens quantos bastem para garantia da execução (art. 

830, caput CPC), devendo nos dez dias seguintes à efetivação do arresto 

procurar a parte devedora 2 (duas) vezes em dias distintos e, havendo 

suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando 

pormenorizadamente o ocorrido (§1º). 4 – Caso não seja efetuado o 

pagamento, munido da segunda via do mandado, ficará o Sr. Oficial de 

Justiça autorizado a proceder a penhora e avaliação de quaisquer bens 

móveis ou imóveis de propriedade ou que estejam na posse direta do 

devedor, lavrando-se o respectivo auto e intimando, na mesma 

oportunidade, o executado (art. 829, §1°, do Código de Processo Civil). 5 – 

ADVIRTA-SE expressamente o credor que os bens móveis eventualmente 

penhorados deverão obrigatoriamente ser depositados junto ao 

exequente, que assumirá o encargo de fiel depositário, responsável ainda 

por providenciar e custear a remoção dos bens, sob pena de preclusão 

do direito que lhe assiste a execução, com a liberação da penhora. 6 – 

Ficará o Oficial de Justiça autorizado a deixar de cumprir a ordem se o 

exequente deixar de fornecer os meios necessários para a remoção 

imediata do bem móvel, oportunidade que ocasionará a preclusão da 

possibilidade de penhora de bens da mesma natureza. 7 – Não havendo 

pagamento da dívida, penhora ou arresto na forma autorizada nos itens 2 

e 3 desta decisão, tendo em vista a ordem preferencial de penhora 

descrita no artigo 835 do CPC, INTIME-SE a parte exequente para que 

requeira as providências que entender necessárias no prazo de 5 (cinco) 

dias, sob pena de arquivamento. 8 – FIXA-SE, desde já, os honorários 

advocatícios a serem pagos pela executada em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da execução, ressaltando que, no caso de pagamento 

integral da dívida no prazo assinalado (3 dias) a verba será reduzida pela 

metade (art. 827, §1º CPC). 9 - Havendo requerimento, este Juízo DEFERE 

a expedição de certidão da admissão da execução na forma do artigo 828 

do CPC, bem como a inclusão do nome da parte executada nos cadastros 

de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD, com esteio no artigo 

782, §3º do CPC. 10– CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 26 de março de 2020. 

JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000617-04.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SALVADOR RODRIGUES DE MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SARA FERNANDA CESAR DOS SANTOS OAB - MT0019916A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 

SOCIAL E AMBIENTAL DO MEDIO ARAGUAIA - CODEMA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANA BATISTA DOS SANTOS OAB - MT0011154A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

Paulo Alvares Costa Torres (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1000617-04.2017.8.11.0021 DECISÃO 1 – Em atenção à 

manifestação da parte autora (Id n. 25980366), NOMEIA-SE como expert o 

médico ortopedista Dr. Richel Menezes de Almeida (CRM-MT 9365 – RQE 

4091), telefone 66 3468-1122 ou (66) 99698-9157, que servirá 

escrupulosamente o encargo, independentemente de compromisso (art. 

466 do CPC[1]). A data da realização da perícia deverá ser indicada pelo 

perito nomeado e certificado nos autos, ocasião em que o Gestor deste 

Juízo deverá intimar as partes acerca desta, bem como o local e o horário 

agendado. 2 – Com fundamento no art. 2º, §4º da Resolução n. 232/2016 

do Conselho Nacional de Justiça, especificamente o disposto na Tabela de 

Honorários Periciais, aliado ao fato de que o processo se encontra com 

prioridade em razão de estar inserido na Meta 2 do CNJ, este Juízo 

ARBITRA os honorários do Senhor Perito em R$ 600,00 (seiscentos reais). 

3 – Sendo indicado pelo perito a data e local da realização da perícia, 

DETERMINO a intimação das acerca do ato, conforme exigência do art. 474 

do Código de Processo Civil[2], devendo o laudo pericial ser apresentado 

nos autos no prazo de 30 (trinta) dias, devendo o Sr. Perito ser 

cientificado deste prazo (art. 465 do CPC[3]). 4 – As partes poderão arguir 

o impedimento ou suspeição do perito, indicar assistentes e formular 

quesitos no prazo de 15 (quinze) dias, conforme prevê o art. 465, §1, 

incisos I, II e III do CPC. 5 – Além disso, depois de intimadas, poderão 

manifestar-se sobre o laudo do perito no prazo comum de 15 (quinze) 

dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, neste mesmo 

prazo, apresentar seu respectivo parecer, conforme disposição do art. 

477, §1º, do Código de Processo Civil[4]. 6 – Decorrido o prazo para 

manifestação sobre o laudo pericial, EXPEÇA-SE o competente ofício 

solicitando o pagamento dos honorários. 7 – Após, REMETAM-SE os autos 

conclusos. CUMPRA-SE. EXPEÇA-SE o necessário. Água Boa/MT, 26 de 

março de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito [1] Art. 466. O 

perito cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido, 

independentemente de termo de compromisso. [2] Art. 474. As partes 

terão ciência da data e do local designados pelo juiz ou indicados pelo 

perito para ter início a produção da prova. [3] Art. 465. O juiz nomeará 

perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para 

a entrega do laudo. [4]Art. 477 - § 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.

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

Processo Número: 1000412-67.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE MARIA FRIES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ZANCANARO OAB - MT0008739S (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

VOLMIR MIGUEL FRIES (ESPÓLIO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1000412-67.2020.8.11.0021 DECISÃO 1 – Evidenciados os 

pressupostos legais (artigo 319 do CPC), este Juízo RECEBE a petição 

inicial e documentos que a acompanham. 2 – Havendo nos autos 

elementos que evidenciam os pressupostos legais, este Juízo CONCEDE 

os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora com espeque 

no artigo 98 do CPC. 3 – OFICIE-SE à Caixa Econômica Federal, solicitando 

informações acerca da existência de recursos financeiros em nome do de 

cujus. 4 – Por fim, CONCLUSOS. Água Boa/MT, 26 de março de 2020. 

JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000730-55.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

IOLANDA LAURA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE RIBEIRO DE CARVALHO OAB - MT0020700A 

(ADVOGADO(A))

JOSE RENATO DE MORAES OAB - MT0013330S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDGAR MACHADO PEREIRA (REU)

ELAINE JESUS SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO DE OLIVEIRA RAMOS OAB - MT0020299S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1000730-55.2017.8.11.0021 DECISÃO 1 – Diante da manifestação 

acostada no evento n. 22469025, este Juízo DEFERE a produção de prova 

oral, consistente na inquirição de testemunha arrolada pela autora. 

Todavia, diante da pandemia do “coronavírus” (COVID-19), este Juízo 

SUSPENDE por ora a designação da data para a realização da audiência 

instrutória, devendo o processo retornar concluso após a suspensão da 

eficácia da Portaria-Conjunta n. 249 do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, bem como na Resolução 313 do Conselho Nacional de Justiça a 

fim de designar data específica para tal finalidade. 2 – Em seguida, 

REMETAM-SE os autos conclusos para a designação do ato. 3 – 

CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 26 de março de 2020. JEAN PAULO LEÃO 

RUFINO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000487-09.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO DE REZENDE JUNIOR OAB - MT0019339S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OVIDIO NETO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1000487-09.2020.8.11.0021 DECISÃO Trata-se de ação de busca e 

apreensão ajuizada por YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO 

LTDA em face de OVIDIO NETO DA SILVA, ambos qualificados nos autos, 

visando retomar a posse do bem alienado fiduciariamente ante o 

inadimplemento de prestações em negócio jurídico. Instruiu a inicial com os 

documentos, dentre eles o contrato que constituiu alienação fiduciária, a 

comprovação da mora e a notificação extrajudicial. 1 – Assim, 

demonstrados os requisitos legais, DEFERE-SE liminarmente a medida 

postulada para o fim de determinar a expedição de mandado de busca e 

apreensão do bem indicado na inicial, depositando-os junto aos 

representantes legais indicados pelo requerente. 2 – Contudo, 

CONDICIONA-SE a expedição do mandado ao depósito do valor 

correspondente às diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça, 

cujos parâmetros devem ser os estabelecidos na Portaria n. 14/2016 

expedida pela Diretoria de Foro da Comarca de Água Boa-MT. INTIME-SE a 

parte requerente para promover o recolhimento das diligências no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo por perda 

superveniente do interesse de agir e ausência de pressuposto de 

constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (artigo 485, 

incisos IV e VI, ambos do CPC). 3 – Cumprido o item 2, executada ou não a 

liminar, CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida para, querendo, contestar a 

ação em 15 (quinze) dias ou, pagar a dívida pendente em 05 (cinco) dias 

(Decreto-Lei n. 911/69, art. 3.º, com as alterações da Lei 10.931 de 2004). 

4 – DEFEREM-SE os benefícios constantes do artigo 212, §2º do Código de 

Processo Civil, bem como, fica desde já autorizada a prerrogativa § 2º do 

artigo 536, do mesmo diploma legal, devendo para tanto, os Oficiais de 

Justiça agirem com a devida cautela, podendo, inclusive, utilizar o reforço 

policial, em sendo necessário. 5 – INTIME-SE. CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 

26 de março de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1000328-66.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ILSE MARIA BARPI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA BORGES SOARES OAB - MG164689 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ JOAO NALLIN (ESPÓLIO)

MARA CRISTINA NALIN (INVENTARIANTE)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1000328-66.2020.8.11.0021 DECISÃO 1 – INTIME-SE a inventariante 

para se manifestar quanto ao pedido no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos do artigo 642 e seguintes do Código de Processo Civil. 2 – 

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação de concordância da 

inventariante, CONCLUSOS para ulteriores deliberações. 3 – PROCEDA-SE 

o  apensamen to  dos  p resen tes  aos  au tos  de  n . 

1000985-76.2018.8.11.0021. 4 – Em tempo, DEFERE-SE os benefícios da 

justiça gratuita à parte autora, nos termos do artigo 98 do Código de 

Processo Civil. 5 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 26 de março de 2020. 

JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000411-53.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS PEREIRA PEIXOTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEILA DA SILVA SOUSA FRANCO OAB - MT17928/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE RIENDAS CARDOSO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Eloi Jose Basotto OAB - SC23883 (ADVOGADO(A))

SILVIO ZMIJEVSKI OAB - SC2805 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1000411-53.2018.8.11.0021 DECISÃO 1 – Em relação quanto à 

oferta de bem a penhora, este Juízo ACOLHE a recusa apresentada pela 

parte exequente, isso porque a referida cessão de crédito não indica 

efetivamente a disponibilidade dos valores, bem como, ainda, não se 

encontra no rol preferencial indicado no art. 835 do Código de Processo 

Civil. 2 – INTIME-SE a parte executada para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, promova, caso queira, a substituição da indicação de bens à 

penhora, sob pena de preclusão. 3 – Em seguida, INTIME-SE o exequente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste o que entender de 

direito, indicando bens passíveis de constrição, sob pena de aplicação do 

art. 921 do Código de Processo Civil. 4 - CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 26 de 

março de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001311-36.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO MENDONCA DOS SANTOS OAB - GO39573 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1001311-36.2018.8.11.0021 DECISÃO Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização 

proposta por JOÃO ALVES DOS SANTOS em face de AMERICAN 

EXPRESS/BANCO BRADESCO CARTÕES S/A, ambos qualificados no 

encarte processual em epigrafe. Em resumo, o autor não reconhece a 

efetivação em seu cartão de crédito valores destinados ao pagamento de 

boleto emitido pela empresa “Bazar Kids”, visto que não teria realizado, 

sob qualquer meio, nenhum negócio jurídico com a referida sociedade 

empresária. Requer a declaração de nulidade da cobrança do valor da 

fatura do mês de julho de 2016 no importe de R$ 24.628,34 (vinte e quatro 

mil, seiscentos e vinte e oito reais e trinta e quatro centavos). Requer 

também a repetição do indébito em dobro no importe de R$ 24.628,34 

(vinte e quatro mil, seiscentos e vinte e oito reais e trinta e quatro 

centavos). Pugnou pela condenação do réu ao pagamento de indenização 

por danos morais no valor equivalente a 50 (cinquenta) salários mínimos. 

Com a demanda vieram documentos. A tutela de urgência foi indeferida (Id 

n. 15605232). Foi realizada audiência de conciliação, porém, sem acordo 

(Id n. 16856365). O réu apresentou contestação (Id n. 17439055). Na 

defesa, em síntese, alega que a cobrança é legítima, eis que, teria sido 

possivelmente realizado pelo autor através de canal telefônico 

utilizando-se dos dados do cartão de crédito e a senha, informações 

pessoais intransferíveis. Aduz que não teria sido comunicado acerca de 

perda ou roubo do cartão de crédito de modo a realizar o seu desbloqueio. 

Réplica no evento n. 17821095. Vieram os autos conclusos. 

Fundamenta-se. Decide-se. Processo em ordem, sem vícios ou 

irregularidades pendentes de saneamento, estando presentes os 

pressupostos processuais de existência e de validade da relação 

constituída, bem como as correlatas condições da ação. Não havendo 

também preliminares ou questões prejudiciais de mérito, reputa-se 

saneado o feito, nos termos do art. 357 do Código de Processo Civil. 

DELIMITAÇÃO DAS QUESTÕES DE FATO E ORGANIZAÇÃO DAS PROVAS 

Resolvidas as questões processuais pendentes, mister delimitar as 

questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, 

observando-se, para tanto, as questões controvertidas nos autos, bem 

como consignar o ônus probatório. Nesta esteira, diante da existência de 

relação de consumo, ante a presença do fornecedor e consumidor, nos 

termos do art. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, este Juízo 

INFORMA que irá analisar o caso sob a ótica das normas consumeristas, 

sem prejuízo de incidência da teoria do diálogo das fontes. Ademais, 

diante da presença de verossimilhança das alegações do autor de que 

teria sido vítima de fraude na contratação de financiamento sem a sua 

manifestação volitiva, aliado a hipossuficiência econômica e técnica, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII do CDC e art. 373, §1º do CPC, este Juízo 

DETERMINA a inversão do ônus da prova em relação aos seguintes 

pontos controvertidos que deverão ser comprovados pelo réu: A) 

realização, pelo demandante, de negócio jurídico com a empresa “Bazar 

Kids”; B) ausência de conduta (culposa), relação de causalidade e dano à 

personalidade; C) impossibilidade de repetição do indébito em dobro; D) 

exercício regular de direito na inscrição do nome do consumidor em rol de 

inadimplentes; Feitas estas considerações, DETERMINA-SE que as partes 

especifiquem as provas que efetivamente desejam 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. Além disso, nos 

termos do art. 370 do Código de Processo Civil, visando esclarecer os 

fatos da demanda, este Juízo DETERMINA que a empresa requerida 

esclareça e colacione documentos referentes às despesas consignadas 

na fatura do mês de abril de 2016, especificamente nos dias 07 e 08 do 

referido mês concernente às rubricas denominadas “pagamento de 

contas”, com valores de R$ 7.000,00 (sete mil reais) e R$ 2.712,17 (dois 

mil, setecentos e doze reais e dezessete centavos). CUMPRA-SE. 

INTIMEM-SE. Água Boa/MT, 26 de março de 2020. JEAN PAULO LEÃO 

RUFINO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000014-62.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARLUCIA MARIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES OAB - GO0031793A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1000014-62.2016.8.11.0021 DECISÃO 1 – Apesar dos argumentos 

do requerido, este Juízo INDEFERE o pedido de nulidade acerca do prazo 

para contestação, isso porque, ao contrário do alegado, restou 

consignado o prazo de 30 (trinta) dias, conforme a certidão acostada no 

evento n. 19473909. 2 – Considerando o não atendimento pelo perito 

anteriormente designado, visando à realização do exame pericial, 

NOMEIA-SE como expert o médico Dr. Marcelo Duccini (CRM-MT 6697 e 

RQE 3462 e 3453), telefone 66 3468-1958 (Duccicor – Clínica do 

Coração), que servirá escrupulosamente o encargo, independentemente 

de compromisso (art. 466 do CPC[1]). A data da realização da perícia 

deverá ser indicada pelo perito nomeado e certificado nos autos, ocasião 

em que o Gestor deste Juízo deverá intimar as partes acerca desta, bem 

como o local e o horário agendado. 3 – Com fundamento na Resolução n. 

232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, especificamente o disposto na 

Tabela de Honorários Periciais, este Juízo ARBITRA os honorários do 

Senhor Perito em R$ 370,00 (trezentos e setenta reais). 4 – Sendo 

indicado pelo perito a data e local da realização da perícia, DETERMINO a 

intimação das acerca do ato, conforme exigência do art. 474 do Código de 

Processo Civil[2], devendo o laudo pericial ser apresentado nos autos no 

prazo de 30 (trinta) dias, devendo o Sr. Perito ser cientificado deste prazo 

(art. 465 do CPC[3]). 5 – As partes poderão arguir o impedimento ou 

suspeição do perito, indicar assistentes e formular quesitos no prazo de 

15 (quinze) dias, conforme prevê o art. 465, §1, incisos I, II e III do CPC. 6 – 

Além disso, depois de intimadas, poderão manifestar-se sobre o laudo do 

perito no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico 

de cada uma das partes, neste mesmo prazo, apresentar seu respectivo 

parecer, conforme disposição do art. 477, §1º, do Código de Processo 

Civil[4]. 7 – Decorrido o prazo para manifestação sobre o laudo pericial, 

EXPEÇA-SE o competente ofício solicitando o pagamento dos honorários. 8 

– Após, REMETAM-SE os autos conclusos. CUMPRA-SE. EXPEÇA-SE o 

necessário. Água Boa/MT, 26 de março de 2020. JEAN PAULO LEÃO 

RUFINO Juiz de Direito [1] Art. 466. O perito cumprirá escrupulosamente o 

encargo que lhe foi cometido, independentemente de termo de 

compromisso. [2] Art. 474. As partes terão ciência da data e do local 

designados pelo juiz ou indicados pelo perito para ter início a produção da 

prova. [3] Art. 465. O juiz nomeará perito especializado no objeto da 

perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo. [4]Art. 477 - § 

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.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000311-35.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN VITORINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO CANAN OAB - MT0009180A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIO DE SEMENTES BIOSEEDS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JESSICA KELLY TOSTA CARDOSO OAB - GO42475 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1000311-35.2017.8.11.0021 DECISÃO 1 – Diante da manifestação 

acostada no evento n. 17998866, este Juízo DEFERE a produção de prova 

oral, consistente na inquirição de testemunha que deve ser arrolada pelo 

réu. Todavia, diante da pandemia do “coronavírus” (COVID-19), este Juízo 
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SUSPENDE por ora a designação da data para a realização da audiência 

instrutória, devendo o processo retornar concluso após a suspensão da 

eficácia da Portaria-Conjunta n. 249 do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, bem como na Resolução 313 do Conselho Nacional de Justiça a 

fim de designar data específica para tal finalidade. 2 – Em relação à 

alegação da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, este 

Juízo reputa que razão não lhe assiste, tendo em vista que essa questão 

se encontra superada em razão de preclusão temporal em decorrência da 

decisão saneadora no evento n. 17357880. 3 – CUMPRA-SE. Água 

Boa/MT, 26 de março de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001704-58.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO FRANCISCO BERALDO (REQUERENTE)

MICHELLE DE PAULA SILVA BERALDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO OAB - MT25388/O (ADVOGADO(A))
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Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1001704-58.2018.8.11.0021 DECISÃO Trata-se de ação anulatória 

de aval c/c indenização por danos morais ajuizada por ORLANDO 

FRANCISCO BERALDO e MICHELE DE PAULA SILVA em face do BANCO 

BRADESCO S/A, ambos qualificados no encarte processual acima 

especificado. Alegam os demandantes que no ano de 2015 foram 

avalistas da Empresa de Pequeno Porte Cleines Alves Serra e, para tanto, 

foi dado pelos requerentes como garantia ao pagamento o imóvel 

matriculado sob o n. 12.588. Relatam que em meio a dificuldade do 

representante da empresa em realizar o pagamento das parcelas, fora 

realizada uma nova negociação no início de 2016, dando origem a mais 60 

(sessenta) parcelas, totalizando 120 (cento e vinte) parcelas. Asseveram 

que dessa nova negociação os demandantes não participaram. Requerem 

a procedência da demanda para determinar a retirada dos demandantes 

da qualidade de avalistas do empréstimo, bem como a retirada do imóvel 

dado em garantia. Além disso, requerem a condenação do requerido em 

danos morais. Com a petição inicial vieram documentos. A demanda foi 

recebida (Id n. 16887503). Termo de sessão de conciliação (Id n. 

17683767). O requerido apresentou contestação (Id n. 18182762). 

Certidão no evento n. 21409501. Vieram os autos conclusos. 

Fundamenta-se. Decide-se. Diante da apresentação de contestação, não 

sendo caso de julgamento antecipado do mérito (parcial ou total), cumpre a 

este Juízo deliberarem acerca das providências preliminares e do 

saneamento previsto no artigo 357 do CPC. DAS QUESTÕES 

PROCESSUAIS PENDENTES O processo encontra-se em ordem, sem 

vícios ou irregularidades pendentes de saneamento, estando presentes os 

pressupostos processuais de existência e de validade da relação 

constituída, bem como as correlatas condições da ação. Não havendo 

também preliminares ou questões prejudiciais de mérito, reputa-se 

saneado o feito, nos termos do art. 357 do Código de Processo Civil. 

DELIMITAÇÃO DAS QUESTÕES DE FATO E ORGANIZAÇÃO DAS PROVAS 

Resolvidas as questões processuais pendentes, mister delimitar as 

questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, 

observando-se, para tanto, as questões controvertidas nos autos, bem 

como consignar o ônus probatório. Nesta esteira, este Juízo fixa o 

seguinte ponto controvertido: A) da demonstração do dano moral; B) da 

ocorrência de aval prestado pelos demandantes na nova negociação; 

Feitas estas considerações, DETERMINA-SE que as partes especifiquem 

as provas que efetivamente desejam 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. CUMPRA-SE. INTIMEM-SE. Água 

Boa/MT, 26 de março de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001797-21.2018.8.11.0021
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JHESYKA TELES PADILHA OAB - MT0019357A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULA SIMONE PEZZINI (REU)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1001797-21.2018.8.11.0021 DECISÃO Trata-se a demanda de ação 

monitória ajuizada por VALDOMIRO PADILHA DE LIMA em face de PAULA 

SIMONE PEZZINI, ambos qualificados no encarte processual em epígrafe. 

A demanda foi recebida (Id n. 16974859). Citada (Id n. 20138860) a 

requerida não promoveu o pagamento ou opôs embargos embargos 

monitórios (Id n. 21407999). Vieram os autos conclusos. Em síntese o 

relatório. Fundamenta-se e decide-se. A requerida foi citada, porém, não 

apresentou embargos, nos termos do artigo 702 do CPC. Nesse quadro, 

diante da revelia, cabível a conversão do mandado monitório em executivo, 

nos moldes do art. 701, §2º do Código de Processo Civil. 1 – Ante o 

exposto, este Juízo DETERMINA a conversão do mandado inicial em 

executivo, nos termos do art. 701, §2º do CPC, devendo ser retificada a 

capa dos autos. 2 – INTIME-SE a parte devedora, via mandado, para 

cumprimento da sentença – mandado executivo, acrescido das custas, se 

houver – no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de acréscimo de multa 

de 10% (dez por cento), bem como honorários advocatícios no importe de 

10% (dez por cento), ex vi do artigo 523, caput e §1º, do Código de 

Processo Civil[1]. 3 – Não havendo o pagamento voluntário da obrigação, 

INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, indique 

bens passíveis de penhora, manifestando-se o que entender de direito, 

sob pena de arquivamento. 4 – Sendo indicados bens, com fundamento no 

art. 523, §3º do Código de Processo Civil, EXPEÇA-SE mandado de 

penhora e avaliação, devendo ser intimadas as partes, como também 

eventual cônjuge e credores pignoratícios ou hipotecários. 5 – 

PROMOVA-SE a alteração da distribuição do feito junto ao Cartório 

Distribuidor para o fim de anotar que se trata doravante de cumprimento de 

sentença, buscando a baixa do processo dos dados estatísticos. 6 – 

CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 26 de março de 2020. JEAN PAULO LEÃO 

RUFINO Juiz de Direito [1] Art. 523. No caso de condenação em quantia 

certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela 

incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a 

requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o 

débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. § 1o 

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de 

advogado de dez por cento. § 2o Efetuado o pagamento parcial no prazo 

previsto no caput, a multa e os honorários previstos no § 1o incidirão 

sobre o restante. § 3o Não efetuado tempestivamente o pagamento 

voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, 

seguindo-se os atos de expropriação.

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000480-17.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JADIR ANTONIO FRAPPORTI (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA CANARANA LTDA (REU)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1000480-17.2020.8.11.0021 DECISÃO 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 
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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). 

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). Feitas essas considerações, em análise dos autos, 

conclui-se que merece prosperar o requerimento formulado pela parte 

autora. Primeiramente, quanto à probabilidade de direito, infere-se pelo 

documento anexado no evento n. 30369702 e pelo memorial descritivo 

(pág. 08) que aparentemente o Senhor Jadir Antonio Frapporti reside no 

presente imóvel. A pretensão do autor ostenta natureza exclusivamente 

cautelar que de modo algum implicará em prejuízo para alguma das partes. 

Tal medida se presta como uma cautela, inclusive, como meio adequado 

para evitar que terceiros de boa-fé sejam prejudicados. Assim, o risco ao 

resultado útil do processo é extraído da própria necessidade de 

resguardar prejuízos a terceiro. Destarte, os elementos até aqui 

demonstrados são suficientes para concessão da medida vindicada. 1 – 

Ante o exposto, com fulcro no artigo 300 do CPC, este Juízo DEFERE a 

tutela de urgência requerida pelo autor, a fim de que seja expedido ofício 

ao Cartório de 1º Ofício de Água Boa/MT, determinando a averbação na 

matrícula nº 15.841, do livro 02 consignando a existência da presente 

demanda envolvendo o imóvel em questão. 2 – Tratando-se a demanda em 

destaque de direitos disponíveis, estando preenchidos os requisitos da 

petição inicial estabelecido no art. 319 do Código de Processo Civil, não 

sendo hipótese de rejeição liminar da pretensão (ar. 332 do CPC), 

conforme o art. 334 do Código de Processo Civil DESIGNA-SE audiência de 

conciliação para o dia 02 de julho de 2020 às 16h00min (MT) a ser 

realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Água Boa/MT (CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas 

de seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme 

determina o art. 334, §9º do mesmo diploma processual. 2 – EXPEÇA-SE 

carta de citação e intimação do réu, nos termos do art. 248 do CPC, 

observando-se que o ato deverá ser cumprido com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias para o comparecimento da audiência de conciliação 

acima designada, conforme determina o art. 334 do Código de Processo 

Civil, 3 – O réu poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias 

contados da data de audiência de conciliação, observando-se as normas 

dos artigos 336 e 337 do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de 

reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do CPC, devendo ser 

certificado o prazo destes instrumentos pela Secretaria deste Juízo. 4 – 

Na hipótese de o réu alegar em sua contestação fato impeditivo, 

modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias 

mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o autor para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme preceituam os artigos 

350 e 351 do CPC. 5 – INTIME-SE o Defensor Público pessoalmente, nos 

termos do art. 186, §1º, do CPC para o comparecimento na audiência de 

conciliação designada (art. 334, §3º do CPC). 6 – CONSIGNE-SE no 

expediente de comunicação das partes advertência de que a ausência 

delas na audiência de conciliação referida no item 2 irá acarretar multa por 

ato atentatório à dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor 

da causa ou da vantagem econômica pretendida, conforme determina o 

art. 334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em conjunto 

manifestarem o desinteresse na realização da audiência (art. 334, §4º, 

inciso I do CPC). 7 – Por fim, após a realização da audiência de 

conciliação, sendo obtida ou não a conciliação que deverá ser lavrado 

termo num ou noutro sentido, havendo ou não contestação e réplica, o que 

deverá ser certificado nos autos, CONCLUSOS para os fins do artigo 347 

do CPC. 8 – CITEM-SE pessoalmente os requeridos e os confinantes e, por 

edital, com prazo de 30 (trinta) dias, eventuais interessados ausentes, 

incertos e desconhecidos, com fundamento no art. 246, §3º do Código de 

Processo Civil, para, querendo, apresentarem resposta no prazo de 15 

(quinze) dias. 9 – INTIMEM-SE, por via postal, para manifestar eventual 

interesse na causa, os representantes da Fazenda Pública da União, do 

Estado e do Município, encaminhando-se a cada ente cópia da petição 

inicial e dos documentos que a instruíram. 10 – DEFEREM-SE os benefícios 

constantes no art. 212, § 2º, do Código de Processo Civil. 11 – Havendo 

nos autos elementos que evidenciam os pressupostos legais, este Juízo 

CONCEDE os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora 

com espeque no artigo 98 do CPC. 12 – CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Água Boa/MT, 26 de março de 2020. JEAN PAULO LEÃO 

RUFINO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001109-25.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA ASSIS DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1001109-25.2019.8.11.0021 DESPACHO 1 – Tratando-se a 

demanda em destaque de direitos disponíveis, estando preenchidos os 

requisitos da petição inicial estabelecido no art. 319 do Código de 

Processo Civil, não sendo hipótese de rejeição liminar da pretensão (ar. 

332 do CPC), conforme o art. 334 do CPC DESIGNA-SE audiência de 

conciliação para o dia 08 de julho de 2020 às 12h30min (MT) a ser 

realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Água Boa/MT (CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas 

de seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme 

determina o art. 334, §9º do CPC. 2 – EXPEÇA-SE carta de citação e 

intimação do réu, nos termos do art. 248 do CPC, observando-se que o ato 

deverá ser cumprido com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para o 

comparecimento da audiência de conciliação acima designada, conforme 

determina o art. 334 do Código de Processo Civil, 3 – O réu poderá 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias contados da data de 

audiência de conciliação, observando-se as normas dos artigos 336 e 337 

do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de reconvenção, conforme autoriza 

o art. 343 do CPC, devendo ser certificado o prazo destes instrumentos 

pela Secretaria deste Juízo. 4 – Na hipótese de o réu alegar em sua 

contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou 

quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o 

advogado deste via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se a respeito, conforme preceituam os artigos 350 e 351 do 

CPC. 5 – INTIME-SE o advogado do autor, via DJE, para o comparecimento 

na audiência de conciliação designada (art. 334, §3º do CPC). 6 – 

CONSIGNE-SE no expediente de comunicação das partes advertência de 

que a ausência delas na audiência de conciliação referida no item 2 irá 

acarretar multa por ato atentatório à dignidade de justiça na proporção de 

2 % sobre o valor da causa ou da vantagem econômica pretendida, 

conforme determina o art. 334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em 

conjunto manifestarem o desinteresse na realização da audiência (art. 

334, §4º, inciso I do CPC). 7 – Por fim, após a realização da audiência de 

conciliação, sendo obtida ou não a conciliação que deverá ser lavrado 

termo num ou noutro sentido, havendo ou não contestação e réplica, o que 

deverá ser certificado nos autos, CONCLUSOS para os fins do artigo 347 

do CPC. 8 – Considerando a natureza da demanda, aliado aos elementos 

constantes nos autos, este Juízo DEFERE o pedido de gratuidade de 

justiça, nos termos do artigo 98 do Código e Processo Civil. 9 – Em relação 

à inversão do ônus da prova, este Juízo entende que o momento oportuno 

de sua análise irá ocorrer na decisão saneadora, ocasião em que serão 

fixados os pontos controvertidos. 10 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 26 de 

março de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001110-10.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA ASSIS DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1001110-10.2019.8.11.0021 DECISÃO 1 – Tratando-se a demanda 

em destaque de direitos disponíveis, estando preenchidos os requisitos da 

petição inicial estabelecido no art. 319 do Código de Processo Civil, não 

sendo hipótese de rejeição liminar da pretensão (ar. 332 do CPC), 

conforme o art. 334 do CPC DESIGNA-SE audiência de conciliação para o 

dia 08 de julho de 2020 às 12h30min (MT) a ser realizada no Centro 
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Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Água Boa/MT (CEJUSC), 

devendo as partes comparecer acompanhadas de seus respectivos 

advogados ou pela Defensoria Pública, conforme determina o art. 334, §9º 

do CPC. 2 – EXPEÇA-SE carta de citação e intimação do réu, nos termos 

do art. 248 do CPC, observando-se que o ato deverá ser cumprido com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para o comparecimento da 

audiência de conciliação acima designada, conforme determina o art. 334 

do Código de Processo Civil, 3 – O réu poderá oferecer contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias contados da data de audiência de conciliação, 

observando-se as normas dos artigos 336 e 337 do CPC, sem prejuízo de 

ajuizamento de reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do CPC, 

devendo ser certificado o prazo destes instrumentos pela Secretaria 

deste Juízo. 4 – Na hipótese de o réu alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das 

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste 

via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, 

conforme preceituam os artigos 350 e 351 do CPC. 5 – INTIME-SE o 

advogado do autor, via DJE, para o comparecimento na audiência de 

conciliação designada (art. 334, §3º do CPC). 6 – CONSIGNE-SE no 

expediente de comunicação das partes advertência de que a ausência 

delas na audiência de conciliação referida no item 2 irá acarretar multa por 

ato atentatório à dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor 

da causa ou da vantagem econômica pretendida, conforme determina o 

art. 334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em conjunto 

manifestarem o desinteresse na realização da audiência (art. 334, §4º, 

inciso I do CPC). 7 – Por fim, após a realização da audiência de 

conciliação, sendo obtida ou não a conciliação que deverá ser lavrado 

termo num ou noutro sentido, havendo ou não contestação e réplica, o que 

deverá ser certificado nos autos, CONCLUSOS para os fins do artigo 347 

do CPC. 8 – Considerando a natureza da demanda, aliado aos elementos 

constantes nos autos, este Juízo DEFERE o pedido de gratuidade de 

justiça, nos termos do artigo 98 do Código e Processo Civil. 9 – Em relação 

à inversão do ônus da prova, este Juízo entende que o momento oportuno 

de sua análise irá ocorrer na decisão saneadora, ocasião em que serão 

fixados os pontos controvertidos. 10 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 26 de 

março de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001111-92.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA ASSIS DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1001111-92.2019.8.11.0021 DECISÃO 1 – Tratando-se a demanda 

em destaque de direitos disponíveis, estando preenchidos os requisitos da 

petição inicial estabelecido no art. 319 do Código de Processo Civil, não 

sendo hipótese de rejeição liminar da pretensão (ar. 332 do CPC), 

conforme o art. 334 do CPC DESIGNA-SE audiência de conciliação para o 

dia 08 de julho de 2020 às 12h30min (MT) a ser realizada no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Água Boa/MT (CEJUSC), 

devendo as partes comparecer acompanhadas de seus respectivos 

advogados ou pela Defensoria Pública, conforme determina o art. 334, §9º 

do CPC. 2 – EXPEÇA-SE carta de citação e intimação do réu, nos termos 

do art. 248 do CPC, observando-se que o ato deverá ser cumprido com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para o comparecimento da 

audiência de conciliação acima designada, conforme determina o art. 334 

do Código de Processo Civil, 3 – O réu poderá oferecer contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias contados da data de audiência de conciliação, 

observando-se as normas dos artigos 336 e 337 do CPC, sem prejuízo de 

ajuizamento de reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do CPC, 

devendo ser certificado o prazo destes instrumentos pela Secretaria 

deste Juízo. 4 – Na hipótese de o réu alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das 

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste 

via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, 

conforme preceituam os artigos 350 e 351 do CPC. 5 – INTIME-SE o 

advogado do autor, via DJE, para o comparecimento na audiência de 

conciliação designada (art. 334, §3º do CPC). 6 – CONSIGNE-SE no 

expediente de comunicação das partes advertência de que a ausência 

delas na audiência de conciliação referida no item 2 irá acarretar multa por 

ato atentatório à dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor 

da causa ou da vantagem econômica pretendida, conforme determina o 

art. 334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em conjunto 

manifestarem o desinteresse na realização da audiência (art. 334, §4º, 

inciso I do CPC). 7 – Por fim, após a realização da audiência de 

conciliação, sendo obtida ou não a conciliação que deverá ser lavrado 

termo num ou noutro sentido, havendo ou não contestação e réplica, o que 

deverá ser certificado nos autos, CONCLUSOS para os fins do artigo 347 

do CPC. 8 – Considerando a natureza da demanda, aliado aos elementos 

constantes nos autos, este Juízo DEFERE o pedido de gratuidade de 

justiça, nos termos do artigo 98 do Código e Processo Civil. 9 – Em relação 

à inversão do ônus da prova, este Juízo entende que o momento oportuno 

de sua análise irá ocorrer na decisão saneadora, ocasião em que serão 

fixados os pontos controvertidos. 10 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 26 de 

março de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000298-31.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA RODRIGUES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CONCEICAO LEITE OAB - MT26097/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE GONCALVES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1000298-31.2020.8.11.0021 DECISÃO 1 – Tratando-se a demanda 

em destaque de direitos disponíveis, estando preenchidos os requisitos da 

petição inicial estabelecido no art. 319 do Código de Processo Civil, não 

sendo hipótese de rejeição liminar da pretensão (ar. 332 do CPC), 

conforme o art. 334 do CPC DESIGNA-SE audiência de conciliação para o 

dia 02 de julho de 2020 às 16h30min (MT) a ser realizada no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Água Boa/MT (CEJUSC), 

devendo as partes comparecer acompanhadas de seus respectivos 

advogados ou pela Defensoria Pública, conforme determina o art. 334, §9º 

do CPC. 2 – EXPEÇA-SE carta de citação e intimação do réu, nos termos 

do art. 248 do CPC, observando-se que o ato deverá ser cumprido com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para o comparecimento da 

audiência de conciliação acima designada, conforme determina o art. 334 

do Código de Processo Civil, 3 – O réu poderá oferecer contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias contados da data de audiência de conciliação, 

observando-se as normas dos artigos 336 e 337 do CPC, sem prejuízo de 

ajuizamento de reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do CPC, 

devendo ser certificado o prazo destes instrumentos pela Secretaria 

deste Juízo. 4 – Na hipótese de o réu alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das 

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE a autora para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC. 5 – INTIME-SE o advogado da 

autora, via DJE, para o comparecimento na audiência de conciliação 

designada (art. 334, §3º do CPC). 6 – CONSIGNE-SE no expediente de 

comunicação das partes advertência de que a ausência delas na 

audiência de conciliação referida no item 2 irá acarretar multa por ato 

atentatório à dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor da 

causa ou da vantagem econômica pretendida, conforme determina o art. 

334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em conjunto manifestarem o 

desinteresse na realização da audiência (art. 334, §4º, inciso I do CPC). 7 

– Por fim, após a realização da audiência de conciliação, sendo obtida ou 

não a conciliação que deverá ser lavrado termo num ou noutro sentido, 

havendo ou não contestação e réplica, o que deverá ser certificado nos 

autos, CONCLUSOS para os fins do artigo 347 do CPC. 8 – Considerando 

a natureza da demanda, aliado aos elementos constantes nos autos, este 

Juízo DEFERE o pedido de gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98 

do Código e Processo Civil. 9 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 26 de março 

de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000509-67.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:
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SEBASTIANA IRACEMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON MARQUES TOMAZ OAB - GO54450 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ETEVALDO SILVERIO DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1000509-67.2020.8.11.0021 DECISÃO 1 – O artigo 749, parágrafo 

único do Código de Processo Civil estabelece a possibilidade de nomeação 

de curador provisório para a prática de determinados atos, desde que 

evidenciada a urgência na medida e, ainda, pela interpretação do 

dispositivo, infere-se a demonstração, em sede de cognição sumária, da 

probabilidade do direito vindicado quanto à incapacidade. No caso em tela, 

denota-se a existência de incapacidade civil do interditando. Porém, a 

demandante não demonstrou a urgência na medida e, ainda, indicou ser 

necessário a interdição em detrimento de um processo judicial de pensão 

morte, porém não comprovou suas alegações. 1 – Em razão disso, diante 

da falta de comprovação da urgência e do ato ou negócio jurídico concreto 

que o interditando necessita praticar, este Juízo INDEFERE por ora a 

curatela provisória, tendo em vista a ausência de comprovação do art. 

749, parágrafo único do CPC. 2 – Em observância ao artigo 751, do CPC, 

necessário a citação/intimação do interditando para comparecer ao 

interrogatório, porém, este Juízo SUSPENDE o agendamento da audiência 

de interrogatório, em razão da situação de anormalidade vivenciada pelo 

País, observando-se o teor da Portaria Conjunta n. 249, de 18 de março de 

2020, devendo os autos serem conclusos após o retorno do expediente 

normal referente as audiências. 3 – Havendo nos autos elementos que 

evidenciam os pressupostos legais, este Juízo CONCEDE os benefícios da 

assistência judiciária gratuita à parte autora com espeque no artigo 98 do 

CPC. 4 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 26 de março de 2020. JEAN PAULO 

LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000367-34.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DJANIRA DE FATIMA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELTON CARLOS DE MEDEIROS FILHO OAB - MT0011658A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1000367-34.2018.8.11.0021 SENTENÇA I – Relatório Trata-se a 

demanda de ação que objetiva a obtenção de aposentadoria por idade 

rural ajuizada por DJANIRA DE FÁTIMA DOS SANTOS em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), narrando em suma 

que a parte autora preenche os requisitos legais para a concessão do 

benefício. Com a exordial, vieram os documentos. A petição inicial foi 

despachada no evento n. 12170410. Citado, o réu apresentou 

contestação (Id n. 12998139). Réplica apresentada em Id n. 13649866. 

Decisão saneadora (Id n. 17444679). Termo de audiência de instrução e 

julgamento (Id n. 19425704). Vieram os autos conclusos. II – 

Fundamentação Não havendo preliminares e outras questões prejudiciais 

a serem decididas no processo, mostra-se cabível a análise do mérito da 

demanda, expondo-se as razões do convencimento, nos termos do art. 

93, inciso IX da Constituição Federal de 1988, bem como do art. 371 do 

novel Código de Processo Civil. De acordo com o art. 48, § 1º e o art. 143 

da Lei n. 8.213/91, bem como o art. 201 da Constituição Federal, a idade 

mínima para aposentadoria rural por idade é de 60 (sessenta) anos para o 

homem e 55 (cinquenta e cinco) anos para a mulher. Com relação à 

carência, o art. 143 da Lei de Benefícios estabelece que o trabalhador 

rural deve (1) comprovar o efetivo exercício de atividade rural, ainda que 

de forma descontínua, no (2) período imediatamente anterior ao 

requerimento do benefício, por tempo igual ao número de meses de 

contribuição correspondente à carência do benefício, computado o 

período a que se referem os incisos III a VIII do § 9º do art. 11. No caso em 

tela, a autora demonstrou a idade mínima de 55 (cinquenta e cinco) anos, 

conforme se verifica pelo documento de identidade apresentado no evento 

n. 12123245. No que tange à qualidade de segurado, nota-se que a 

autora, colacionou documentos indicando o início de prova material quanto 

ao tempo de atividade em que labora sob regime de economia familiar pelo 

tempo de carência do benefício, correspondente a 180 (cento e oitenta 

meses), conforme o art. 142 da Lei n. 8.213/91. O início de prova material 

acostada aos autos consiste na declaração de ocupação do lote n. 406, 

do Projeto de Assentamento “Jaraguá”, em que consigna que a autora é 

ocupante da área. Além disso, corrobora com a certidão de registro de 

marca a fogo, bem como pela filiação ao Sindicato dos Trabalhadores 

Rurais de Terra Nova do Norte/MT que ulteriormente foi transferida para 

Água Boa/MT. Ademais, a prova testemunhal produzida em audiência 

corrobora a afirmação de trabalho rural no período descrito na petição 

inicial. Todas as testemunhas afirmaram categoricamente que a autora foi 

contemplada com um lote no P.A Jaraguá no ano de 2007, bem como 

exerce atividade rural sem a presença de maquinários e sem a 

contratação de empregados. Enfim, no caso concreto, a instrução 

demonstrou que a autora exerceu o trabalho rural, na forma de regime de 

trabalhadora rural em regime de economia familiar por período 

correspondente ao tempo de carência do benefício, conforme depoimento 

das testemunhas, bem como o início de prova material produzido. Nesse 

sentido, é a jurisprudência: SÚMULA nº 14 da TNU - 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 do benefício. 

SÚMULA N. 34 da TNU - Para fins de comprovação do tempo de labor 

rural, o início de prova material deve ser contemporâneo à época dos 

fatos a provar. Desta forma, a parte autora faz jus ao recebimento de um 

salário-mínimo, tal como preceitua o artigo 143 da Lei de Benefícios. III – 

Dispositivo Ante o exposto, este Juízo JULGA PROCEDENTES os pedidos 

iniciais para o fim de determinar que o INSS proceda à aposentadoria rural 

por idade da autora nos seguintes termos: a) o nome do segurado: 

DJANIRA DE FÁTIMA DOS SANTOS b) o benefício concedido: 

aposentadoria por idade rural, inclusive com o abono anual – 13º salário; 

c) a renda mensal atual: salário-mínimo d) a data de início do benefício – 

DIB: data do requerimento administrativo e) data do início do pagamento: 30 

dias da data da intimação da sentença. f) período a ser considerado como 

atividade rural: (15 anos, art. 142 da Lei n. 8.213/91). Por conseguinte, 

EXTINGUE-SE o feito com resolução do mérito na forma do art. 487, I do 

Código de Processo Civil. Os juros de mora e correção monetária deverão 

incidir com base no Manual de Orientação de Procedimentos para Cálculos 

da Justiça Federal. Além disso, CONDENA-SE o INSS ao pagamento de 

despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, este no 

percentual de 10% (dez por cento), sobre o valor atualizado da 

condenação (valores devidos entre o ajuizamento da ação e a data da 

sentença), conforme Súmula 111 do STJ. Em atenção ao artigo 496, inciso 

I do Código de Processo Civil, aliado ao Enunciado da Súmula 490 do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de sentença ilíquida, 

este decisum está sujeito ao reexame necessário. Assim, transcorrido o 

prazo voluntário recursal, ENCAMINHEM-SE os autos para o devido 

reexame necessário. É certo que a autarquia ré detém imunidade 

recíproca constitucional, razão pela qual não há incidência de taxa 

judiciária. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 26 de março de 2020. 

JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001909-24.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DARCI TIRLONI (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):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1001909-24.2017.8.11.0021 SENTENÇA I – Relatório Trata-se a 

demanda de ação que objetiva a obtenção de aposentadoria por idade 

rural, ajuizada por DARCI TIRLONI em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL (INSS), narrando em suma, que a parte autora preenche 

os requisitos legais para a concessão do benefício. Com a petição inicial 
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vieram documentos. A petição inicial foi recebida (Id n. 10968411). O réu 

foi citado e apresentou contestação no evento n. 11345794. Réplica no 

evento n. 14127153. Decisão saneadora no evento n. 17381321. 

Audiência de instrução e julgamento (Id n. 19424970). Vieram os autos 

conclusos. II – Fundamentação Não havendo preliminares e outras 

questões prejudiciais a serem decididas no processo, mostra-se cabível a 

análise do mérito da demanda, expondo-se as razões do convencimento, 

nos termos do art. 93, inciso IX da Constituição Federal de 1988, bem 

como do art. 371 do novel Código de Processo Civil. De acordo com o art. 

48, § 1º e o art. 143 da Lei n. 8.213/91, bem como o art. 201 da 

Constituição Federal, a idade mínima para aposentadoria rural por idade é 

de 60 (sessenta) anos para o homem e 55 (cinquenta e cinco) anos para 

a mulher. Com relação à carência, o art. 143 da Lei de Benefícios 

estabelece que, o trabalhador rural deve (1) comprovar o efetivo exercício 

de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no (2) período 

imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo igual ao 

número de meses de contribuição correspondente à carência do 

benefício, computado o período a que se referem os incisos III a VIII do § 

9º do art. 11. No caso em tela, o autor demonstrou a idade de 60 

(sessenta) anos, conforme se verifica pelo documento de identidade no 

evento n. 10932136. No que tange à qualidade de segurado, nota-se que o 

autor colacionou documentos indicando o início de prova material quanto 

ao tempo de atividade em que labora sob regime de economia familiar pelo 

tempo de carência do benefício, correspondente a 180 (cento e oitenta 

meses), conforme o art. 142 da Lei n. 8.213/91. O início de prova material 

consiste nos seguintes documentos: i) ficha de inscrição e controle do 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais; ii) notas fiscais de produtos 

agrícolas; iii) certidão de ocupação INCRA n. 54241.00237/2008-42. Os 

referidos documentos são datados no período da carência do benefício. 

Além disso, a prova testemunhal produzida em audiência indica o trabalho 

rural no período descrito na petição inicial. Enfim, no caso concreto, a 

instrução demonstrou que o autor exerceu o trabalho rural, na forma de 

regime de trabalhador rural em regime de economia familiar por período 

correspondente ao tempo de carência do benefício, conforme depoimento 

das testemunhas, bem como o início de prova material produzido. Nesse 

sentido, é a jurisprudência: SÚMULA nº 14 da TNU – 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 do benefício. 

SÚMULA N. 34 da TNU – Para fins de comprovação do tempo de labor 

rural, o início de prova material deve ser contemporâneo à época dos 

fatos a provar. Desta forma, faz jus ao recebimento de um salário mínimo, 

tal como preceitua o art. 143 da Lei de Benefícios. III – Dispositivo Ante o 

exposto, este Juízo JULGA PROCEDENTES os pedidos iniciais para o fim 

de determinar que o INSS proceda à aposentadoria rural por idade do 

autor nos seguintes termos: a) o nome do segurado: DARCI TIRLONI b) o 

benefício concedido: aposentadoria por idade rural, inclusive com o abono 

anual – 13º salário; c) a renda mensal atual: salário mínimo d) a data de 

início do benefício – DIB: data do requerimento administrativo e) data do 

início do pagamento: 30 dias da data da intimação da sentença. f) período 

a ser considerado como atividade rural: (15 anos, art. 142 da Lei n. 

8.213/91) Por conseguinte, EXTINGUE-SE o feito com resolução do mérito 

na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil. Os juros de mora e 

correção monetária deverão incidir com base no Manual de Orientação de 

Procedimentos para Cálculos da Justiça Federal. Além disso, 

CONDENA-SE o INSS ao pagamento de despesas processuais, bem como 

em honorários advocatícios, este no percentual de 10% (dez por cento), 

sobre o valor atualizado da condenação (valores devidos entre o 

ajuizamento da ação e a data da sentença), conforme Súmula 111 do STJ. 

Em atenção ao artigo 496, inciso I do Código de Processo Civil, aliado ao 

Enunciado da Súmula 490 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, 

tratando-se de sentença ilíquida, este decisum está sujeito ao reexame 

necessário. Assim, transcorrido o prazo voluntário recursal, 

ENCAMINHEM-SE os autos para o devido reexame necessário. É certo que 

a autarquia ré detém imunidade recíproca constitucional, razão pela qual 

não há incidência de taxa judiciária. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Água 

Boa/MT, 26 de março de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000177-37.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

TERESINHA FIORINI MENDEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ZANCANARO OAB - MT0008739S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1000177-37.2019.8.11.0021 SENTENÇA I – Relatório Trata-se a 

demanda de cobrança indenizatória securitária ajuizada por TERESINHA 

FIORINI MENDEL em face de COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL, ambos qualificados no encarte processual em epígrafe. Em 

síntese, afirma a demandante que firmou com a ré contrato de seguro de 

vida denominado “BB Seguro Vida Mulher”, cuja proposta de adesão inicial 

ocorreu em 16.02.2011 e teve vigência entre 01/06/2011 e 01/06/2012. 

Afirma que a apólice foi renovada anualmente, cuja última renovação 

encontra-se vigente desde 01.06.2018 e perdurou até 01.06.2019. Relata 

que da proposta de adesão abrange a seguintes coberturas: morte, 

diagnóstico de câncer, IPA e indenização suplementar de IPA. Assevera 

que em julho de 2018 tomou ciência de que estava acometida por câncer 

de útero e passou por uma cirurgia de retirada total do útero. Aduz que 

obteve recusa da parte ré sob o argumento de que a autora está 

acometida de câncer que não abrange qualquer das hipóteses da apólice. 

Requer o julgamento procedente da demanda para condenar a requerida 

ao pagamento do capital segurado, bem como do valor de R$ 10.000,00 

(dez mil reais) a título de indenização por danos morais. Decisão inicial 

proferida no evento n. 18151130. A requerida apresentou contestação (Id 

n. 19620070). Alega em síntese, que a autora estava ciente das 

coberturas do seguro, bem como que o diagnóstico que acomete a autora 

não é suportado pela apólice. Requereu o deferimento da realização de 

perícia judicial e, pugna pelo julgamento improcedente do feito. Réplica no 

evento n. 20556711. Vieram os autos conclusos. II – Fundamentação A 

demanda em questão comporta apenas matéria de direito deduzida, assim, 

tendo em vista os elementos probatórios existentes nos autos revela-se 

desnecessário inaugurar a fase instrutória. Dessa forma, INDEFERE-SE o 

requerimento de prova pericial apresentado pelo requerido. Neste passo, 

mostra-se cabível o abreviamento do rito procedimental, proferindo-se 

julgamento antecipado da pretensão, nos termos do art. 355, inciso I do 

CPC[1]. Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de 

saneamento, presentes estando os pressupostos processuais de 

existência e de validade da relação constituída, bem como as correlatas 

condições da ação. Não havendo preliminares a serem decididas no 

processo, mostra-se cabível a análise do mérito da demanda, expondo-se 

as razões do convencimento, nos termos do art. 93, inciso IX da 

Constituição Federal de 1988, bem como do art. 371 do novel Código de 

Processo Civil. Conforme relatado, trata-se a demanda de cobrança 

securitária com pedido de indenização por danos morais. O artigo 757 do 

Código Civil/2002 estabelece o conceito e a natureza jurídica do contrato 

de seguro nos seguintes termos: Art. 757. Pelo contrato de seguro, o 

segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir 

interesse legítimo do segurado, relativo à pessoa ou a coisa, contra riscos 

predeterminados. No caso em tela, é incontroversa a contratação do 

seguro pela autora com a empresa ré, inexistindo irresignação de ambas 

as partes quanto ao nascedouro do negócio jurídico firmado entre eles 

relativo a vícios sociais ou de consentimento. A questão a ser dirimida diz 

respeito a análise da legalidade da negativa quanto ao pagamento da 

indenização. No dia 16.02.2011 a requerente aceitou proposta de adesão 

da contratação do seguro “BB Seguro Vida Mulher”, com as seguintes 

coberturas: morte, diagnóstico de câncer, IPA e Indenização Suplementar 

de IPA. Pela análise da consulta do histórico de proposta (Id n. 18010911) 

nota-se que a proposta de adesão foi sendo renovada anualmente. Pelos 

exames médicos anexados aos autos constata-se que em meados de 

julho/2018 a autora foi diagnóstica com câncer de endométrio. Pelo 

relatório médico apresentado no evento n. 18011148 verifica-se que a 

demandante foi submetida a histerectomia no dia 07.08.2018. Na 

contestação, a requerida afirma que nos termos da apólice do seguro, o 

diagnóstico de câncer da autora não abrange previsão na apólice, motivo 

pelo qual não é possível o pagamento da indenização. Pois bem. É cediço 

que, desde a contratação até a execução final dos negócios jurídicos, em 

especial o contrato de seguro, devem as partes observar estritamente a 

boa-fé e veracidade, conforme preleciona o art. 765 do Código Civil. Pela 

leitura da proposta de adesão (Id n. 18010906), essa previa a cobertura 
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em caso de diagnóstico de câncer, sem qualquer restrição imposta, 

tampouco qualquer especificação quanto à espécie de câncer. Em que 

pese a proposta de adesão constar que a autora estava de acordo com 

os termos das condições gerais e particulares da apólice que estava 

recebendo juntamente com uma via da proposta, isso por si só, não isenta 

a parte ré de observar o seu dever de informação. Destarte, pelos 

documentos apresentados nos autos nota-se que a parte autora recebeu 

com a apólice apenas as principais características sobre o Seguro BB 

Vida Mulher, não havendo qualquer documento inerente as condições 

gerais. Neste particular, o artigo 6º, do Código de Defesa do Consumidor 

enaltece como direito básico do consumidor a informação adequada e 

clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta 

de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes 

e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. Dessa forma, 

evidente afronta tanto ao dever da informação como à aplicação do 

princípio da boa-fé objetiva. Em complemento, os artigos 47 e 54, §4º, 

todos do Código de Defesa do Consumidor estipulam: Art. 47. As 

cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao 

consumidor. Art. 54. Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham 

sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas 

unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o 

consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo. § 

4° As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão 

ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão. 

(Destaque) Desta feita, em observância aos argumentos expostos acima 

e, diante dos termos da proposta de adesão apresentada na inicial, 

conclui-se que as cláusulas que implicaram na limitação do direito da 

autora não foram redigidas com o destaque necessário, bem como seu 

direito a informação foi obstado. De rigor o julgamento parcial da demanda 

no intuito de condenar a requerido ao pagamento da indenização 

estipulada na apólice. DOS DANOS MORAIS No que tange ao pedido de 

danos morais em decorrência do inadimplemento contratual, reputa-se que 

razão não assiste a autora, visto que o mero inadimplemento contratual foi 

incapaz de gerar abalo moral passível de indenização, pois a mera 

frustração contratual, por si só, não gera dano moral. Ao contrário, para 

ensejar dano moral deve ficar plasmado nos autos o sentimento de dor, 

desprezo, menoscabo, diminuição pessoal, sofrimento e um padecimento 

extraordinário capaz de levar a vítima a ser compensada pecuniariamente 

por esse diminuimento. Em sentido análogo, colhe-se a jurisprudência do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, in litteris: 

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. SEGURO DE VIDA. COBERTURA POR 

DOENÇA GRAVE. PRESCRIÇÃO AFASTADA. APLICAÇÃO DO ART. 1.013, 

§ 4º, DO CPC. NEOPLASIA MALIGNA CONFIGURADA. COBERTURA 

CONTRATADA DEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO 

INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. Apelo parcialmente provido. (Apelação 

Cível Nº 70075460915, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Elisa Carpim Corrêa, Julgado em 22/02/2018).(TJ-RS - AC: 

70075460915 RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, Data de Julgamento: 

22/02/2018, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 05/03/2018) (Destaque). Sendo assim, descabe a condenação da ré 

em danos morais. III – Dispositivo Ante o exposto, este Juízo JULGA 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados pela autora para o 

fim de condenar o réu: A) ao pagamento da indenização securitária para o 

diagnóstico de câncer prevista na apólice, no valor de R$ 31.184,62 com 

atualização monetária pelo IPCA-E, desde a negativa do pagamento pela ré 

e juros de mora correspondente a 1% ao mês, contados a partir da 

citação. Considerando a existência de sucumbência recíproca (art. 86 do 

CPC), CONDENAM-SE as partes ao pagamento igualitário das custas e 

despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios 

equivalentes a 10 % (dez por cento) do valor atualizado da condenação. 

DETERMINA-SE a suspensão da exigibilidade da verba acima em relação a 

parte autora, com fundamento no art. 98, §3º do CPC. Por corolário, 

EXTINGUE-SE o processo com a resolução do mérito, com fundamento no 

art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE com as baixas e anotações necessárias mediante as 

cautelas de estilo. INTIMEM-SE. Água Boa/MT, 26 de março de 2020. JEAN 

PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito [1] Art. 355. O juiz julgará 

antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, 

quando: I - não houver necessidade de produção de outras provas; (...)

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000009-35.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GOIANO BARBOSA GARCIA OAB - GO1697 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO ALVES BORGES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1000009-35.2019.8.11.0021 SENTENÇA I – Relatório Trata-se de 

ação de busca e apreensão ajuizada por BANCO BRADESCO S/A em face 

de MARCELO ALVES BORGES, todos devidamente qualificados nos autos 

em epígrafe. Narra o reclamante que concedeu um financiamento ao réu 

no importe de R$ 18.000,00 (dezoito mil) reais, para ser restituído por meio 

de 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, mediante cédula de 

crédito bancário – empréstimo crédito pessoal e outras garantias. Em 

garantia das obrigações assumidas o requerido transferiu em alienação 

fiduciária um veículo descrito no contrato. Afirma que o réu tornou-se 

inadimplente ao deixar de efetuar o pagamento das prestações a partir do 

dia 24.10.2016. Requer a busca e apreensão do bem, bem como a citação 

do requerido para apresentar contestação, bem como que seja 

consolidado na posse. Com a inicial, vieram os documentos. Realizados 

alguns atos processuais, a liminar foi deferida (Id n. 17918499), 

determinando-se a expedição de mandado de busca e apreensão do bem. 

Cumprimento da liminar e citação do réu (Id n. 20366361). O réu, apesar de 

citado, não apresentou contestação visando purgar a mora. Vieram os 

autos conclusos. II – Fundamentação In casu, a requerente afirma que o 

requerido deixou de efetuar o pagamento das parcelas do financiamento 

do bem alienado fiduciariamente. Frise-se que, embora o requerido 

regularmente citado e intimado da busca e apreensão do bem não 

apresentou contestação visando purgar a mora ou outras defesas que 

eventualmente pudesse expor. Sendo assim, não havendo contestação do 

requerido nos autos, a aplicação dos efeitos da revelia é medida que se 

impõe. No caso, além da ausência de contestação que impõe a presunção 

de veracidade dos fatos alegados pelo requerente, como alhures já 

mencionado, a sua pretensão é corroborada pela plausibilidade do direito 

substancial invocado, evidenciado pelos documentos que instruíram a 

petição inicial, mormente pela cédula de crédito bancário, o documento do 

veículo e a notificação extrajudicial, demonstrando a mora do requerido. 

Logo, em atenção ao que dispõe o art. 344 do Código de Processo Civil, o 

feito comporta julgamento antecipado da lide. É de se observar que, 

executada a liminar, no prazo de cinco dias, consolidar-se-ão a 

propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor 

fiduciário (art. 3°, § 1°, do Decreto-lei n. 911/69), sendo facultado a ré, no 

prazo de cinco dias pagar a integralidade da dívida pendente (art. 3°, § 2°, 

do Decreto-lei n. 911/69), ou apresentar contestação no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 3°, § 3°, do Decreto-lei n. 911/69). No entanto, embora 

regularmente citado, o requerido não se valeu de nenhuma das faculdades 

asseguradas pela legislação vigente. III – Dispositivo Ante o exposto, este 

Juízo JULGA PROCEDENTE a pretensão contida na inicial, consolidando-se 

a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem, objeto da busca e 

apreensão ao patrimônio do credor fiduciário, cuja apreensão liminar 

determinada torna-se definitiva, com fundamento no art. 3°, § 1°, do 

Decreto-lei n. 911/69. Por consequência, EXTINGUE-SE o feito com 

resolução do mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil. 

OFICIE-SE o órgão de trânsito para expedir novo certificado de registro de 

propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre de 

ônus da propriedade fiduciária, com fulcro no art. 3°, § 1°, do Decreto-lei n. 

911/69. CONDENA-SE a parte requerida ao pagamento das custas e 

despesas processuais, tendo em vista o princípio da causalidade. Sem a 

incidência de honorários de sucumbência, tendo em vista a ausência de 

pretensão resistida. Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, com as 

anotações e baixas necessárias. INTIMEM-SE. Água Boa/MT, 26 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: 8010147-44.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA PEREIRA VALADARES (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

LAIS BENTO DE RESENDE OAB - MT0011828A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE AGUA BOA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO MAYOLINO MONTECCHI OAB - MT0012124A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

8010147-44.2016.8.11.0021. REQUERENTE: MARIA HELENA PEREIRA 

VALADARES REQUERIDO: MUNICIPIO DE AGUA BOA Vistos em Regime de 

Exceção. Considerando que a sentença de piso fora anulada em sede 

recursal, sendo determinado o retorno dos autos para regular 

processamento, consoante se colhe do Acórdão de id nº 22342345, 

DETERMINO que SE INTIMEM as partes para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, especifiquem os fatos controvertidos e as provas que pretendem 

produzir em audiência de instrução, sob pena de preclusão. Havendo a 

opção por prova testemunhal, no referido prazo, arrolem as eventuais 

testemunhas que serão ouvidas (art. 34 da Lei 9.099/95), sob pena 

eventual contradita alegada pela parte adversa implicar em automática 

redesignação da audiência. ATENTE-SE que, na intimação por telefone, 

deverá certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com 

quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva 

resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em 

atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação 

das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de 

FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese 

ora mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso 

de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da 

entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Sendo requerida a 

produção de provas pelas partes, venham-me CONCLUSOS. Com a 

manifestação das partes pelo julgamento antecipado, remetam-se os autos 

para Juiz(a) Leigo(a). Por fim, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 25 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000361-27.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON SILVA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAIS BENTO DE RESENDE OAB - MT0011828A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE AGUA BOA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000361-27.2018.8.11.0021. REQUERENTE: NILTON SILVA DE CAMPOS 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE AGUA BOA 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, 25 de março 

de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza 

de Direito em Regime de Exceção

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000547-79.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ENY BARTZ GANASSINI & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR RODRIGUES OAB - MT22742/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE LOURDES DOS REIS XAVIER (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000547-79.2020.8.11.0021 POLO ATIVO:ENY BARTZ 

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

ARTHUR RODRIGUES POLO PASSIVO: MARIA DE LOURDES DOS REIS 

XAVIER FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

ÁGUA BOA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 22/05/2020 Hora: 

17:30 , no endereço: AVENIDA JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 

3468-1694, CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 . 26 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: 1000548-64.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ENY BARTZ GANASSINI & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR RODRIGUES OAB - MT22742/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAXUEL ROCHA TAVARES (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000548-64.2020.8.11.0021 POLO ATIVO:ENY BARTZ 

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

ARTHUR RODRIGUES POLO PASSIVO: MAXUEL ROCHA TAVARES 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: ÁGUA BOA - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 22/05/2020 Hora: 17:45 , no 

endereço: AVENIDA JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, 

CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 . 26 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: 1000549-49.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ENY BARTZ GANASSINI & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR RODRIGUES OAB - MT22742/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILA COSTA BARROS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000549-49.2020.8.11.0021 POLO ATIVO:ENY BARTZ 

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

ARTHUR RODRIGUES POLO PASSIVO: MILA COSTA 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: ÁGUA BOA - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 22/05/2020 Hora: 18:00 , no 

endereço: AVENIDA JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, 

CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 . 26 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: 1000550-34.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ENY BARTZ GANASSINI & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR RODRIGUES OAB - MT22742/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOEMI FERNANDES DE OLIVEIRA LOPES (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000550-34.2020.8.11.0021 POLO ATIVO:ENY BARTZ 

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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070527/3/2020 Página 18 de 272



ARTHUR RODRIGUES POLO PASSIVO: NOEMI FERNANDES DE OLIVEIRA 

LOPES FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

ÁGUA BOA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 29/05/2020 Hora: 

12:15 , no endereço: AVENIDA JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 

3468-1694, CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 . 26 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: 1000556-41.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ENY BARTZ GANASSINI & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR RODRIGUES OAB - MT22742/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA PEREIRA DE LIMA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000556-41.2020.8.11.0021 POLO ATIVO:ENY BARTZ 

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

ARTHUR RODRIGUES POLO PASSIVO: PATRICIA PEREIRA DE LIMA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: ÁGUA BOA - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 29/05/2020 Hora: 12:30 , no 

endereço: AVENIDA JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, 

CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 . 26 de março de 2020 

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

normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000555-56.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ENY BARTZ GANASSINI & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR RODRIGUES OAB - MT22742/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ONESIA GOMES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DESPACHO Processo: 

1000555-56.2020.8.11.0021. EXEQUENTE: ENY BARTZ GANASSINI & CIA 

LTDA - EPP EXECUTADO: ONESIA GOMES DE OLIVEIRA Cite-se a parte 

executada para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento do débito 

descrito na petição inicial. Não havendo pagamento, promova-se, desde 

logo, a penhora e avaliação dos bens da parte executada. Realizada a 

penhora, designe-se audiência de conciliação e intimem-se as partes para 

nela comparecerem, advertindo-se a parte reclamada da oportunidade 

para interpor embargos (art. 53, §1º, da Lei n. 9.099/95). Intimem-se e 

cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000557-26.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ENY BARTZ GANASSINI & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR RODRIGUES OAB - MT22742/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANE VELOSO CRUVINEL (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000557-26.2020.8.11.0021 POLO ATIVO:ENY BARTZ 

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

ARTHUR RODRIGUES POLO PASSIVO: TATIANE VELOSO CRUVINEL 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: ÁGUA BOA - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 29/05/2020 Hora: 12:45 , no 

endereço: AVENIDA JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, 

CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 . 26 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: 1000558-11.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ENY BARTZ GANASSINI & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR RODRIGUES OAB - MT22742/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA PROCOPIO DA HORA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000558-11.2020.8.11.0021 POLO ATIVO:ENY BARTZ 

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

ARTHUR RODRIGUES POLO PASSIVO: VANESSA PROCOPIO DA HORA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: ÁGUA BOA - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 29/05/2020 Hora: 13:00 , no 

endereço: AVENIDA JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, 

CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 . 26 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: 1000559-93.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ENY BARTZ GANASSINI & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR RODRIGUES OAB - MT22742/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANIA FAUSTINO DA SILVA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000559-93.2020.8.11.0021 POLO ATIVO:ENY BARTZ 

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

ARTHUR RODRIGUES POLO PASSIVO: VANIA FAUSTINO DA SILVA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: ÁGUA BOA - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 29/05/2020 Hora: 13:15 , no 

endereço: AVENIDA JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, 

CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 . 26 de março de 2020 

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

normas da CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000708-26.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA CRISTINA GONCALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA LETICIA SOUZA LIBERALESSO OAB - MT25605/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM OAB - MG133406 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000708-26.2019.8.11.0021. REQUERENTE: JESSICA CRISTINA 

GONCALVES DOS SANTOS REQUERIDO: MULTIMARCAS 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA Defiro a gratuidade de justiça 

nos moldes do art. 98 § 1° do NCPC/2015; Recebo o recurso aviado em 

seu efeito devolutivo, pois presentes os requisitos de admissibilidade; 

Intime-se a parte recorrida para apresentar as contrarrazões, após, com 

ou sem apresentação, remetam-se os autos à Turma Recursal Única. Às 

providências. Cumpra-se. Água Boa, data registrada no sistema. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002460-33.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:
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FLAVIO DE SOUZA SANMARTINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RENATO DE MORAES OAB - MT0013330S (ADVOGADO(A))

CAMILA DE OLIVEIRA LUVISON OAB - MT25788/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1002460-33.2019.8.11.0021. REQUERENTE: FLAVIO DE SOUZA 

SANMARTINO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Da análise dos 

documentos juntados aos autos bem como das razões apresentadas, 

vislumbro de plano a presença dos requisitos que amparam a concessão 

da tutela vindicada, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. 

Isso porque, infere-se pelos documentos anexados à exordial que o 

veículo Fiat Uno Mille, placa 6099/GO foi vendido pelo autor a terceiro, bem 

como, posteriormente, sofreu perda total, o que demostra,a priori, que não 

possui responsabilidade sobre o IPVA vencido e inadimplido. Nesse 

sentido: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ART. 

1.022, II, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. IPVA. VEÍCULO 

TRANSFERIDO SEM COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO COMPETENTE. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ALIENANTE AFASTADA. 

INAPLICABILIDADE DO ART. 134 DO CTB ÀS RELAÇÕES 

JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS.1. Inexiste contrariedade ao art. 535, II, do 

CPC/1973 quando o Tribunal de origem decide fundamentadamente todas 

as questões postas ao seu exame. Ademais, não se deve confundir 

decisão contrária aos interesses da parte com ausência de prestação 

jurisdicional. 2. Esta Corte de Justiça possui o entendimento firmado de 

que a obrigatoriedade prevista do art. 134 do CTB, qual seja, a 

comunicação pelo alienante de veículo sobre a ocorrência de 

transferência da propriedade ao órgão de trânsito competente sob pena 

de responder solidariamente em casos de eventuais infrações de trânsito, 

não se aplica extensivamente ao pagamento do IPVA, pois o imposto não 

se confunde com penalidade. 3. Recurso especial a que se dá parcial 

provimento.(REsp 1701146/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 13/12/2017) Isto posto, DEFIRO a 

liminar pretendida para determinar a suspensão dos efeitos do protesto 

indicado nesta demanda, no valor total de R$ 754,21 (setecentos e 

cinquenta e quatro reais e vinte e um centavos), bem como a cobrança do 

IPVA do veículo Fiat Uno Mille Fire, placa KEL 6099/GO, Renavan 

769153704, sob pena de multa que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais) 

para o caso de descumprimento desta decisão. Não se trata de multa 

diária. OFICIE-SE ao 2º Serviço Notarial e Registral da Comarca de Água 

Boa - MT, para suspender os efeitos dos protestos lançados pela 

reclamada em desfavor do reclamante. Considerando a Portaria Conjunta 

n. 249/2020 que decretou o fechamento das portas do Palácio da Justiça e 

dos Fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso, bem como 

determinou a não realização de audiências pelo período de 20 de março a 

20 de abril de 2020, DETERMINO seja designada audiência de conciliação 

para data após esse período, salvo ulterior deliberação pelo E. Tribunal de 

Justiça. Cite-se a parte reclamada pra, querendo, contestar a ação no 

prazo legal, com as advertências legais. Intimem-se. Cumpra-se. Água 

Boa, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000777-58.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR TELES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000777-58.2019.8.11.0021. REQUERENTE: LUCIMAR TELES DOS 

SANTOS 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. Torno sem efeito o despacho de mov. ID 29968605. Decido. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado. 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 ao M.M. Juiz Togado 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. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000783-65.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA ARAUJO GALDINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000783-65.2019.8.11.0021. REQUERENTE: MARIA LUCIA ARAUJO 

GALDINO 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. Torno sem efeito o despacho de mov. ID 29968608. Decido. 

No caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento 

do feito, preparado está o processo para julgamento antecipado. 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 ao M.M. Juiz Togado 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. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000681-43.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte reclamada em 

face da sentença que julgou procedentes os pedidos contidos na inicial. 

Alegou, em síntese, a contradição do decisum ao afirmar " inexatidão 

material com relação ao valor da negativação, pois no dispositivo da 

sentença declarou inexistente o débito no o valor de R$ 231,50 (duzentos 

e trinta e um reais e cinquenta centavos), com vencimento em 08/10/2014 

e inclusão em 16/11/2014, quando na verdade o valor da negativação 

mencionado na inicial e constante no extrato de negativação é de R$ 

416,55 (quatrocentos e dezesseis reais e cinquenta e cinco centavos)." É 

o relato. Decido. Sem maiores delongas, tenho que o embargante esta com 

razão, uma vez que consta erro material na sentença vergastada com 

relação ao valor declarado inexistente. Infere-se das alegações contidas 

na exordial, bem como do extrato de negativação ( id 19359242), que o 

valor discutido na demanda é de R$ 416,55 ( quatrocentos e dezesseis 

reais e cinquenta e cinco centavos), ao passo que na sentença constou o 

montante de R$ 231, 50 ( duzentos e trinta e um reais e cinquenta 

centavos). Ante o exposto, reconhecendo o erro material apontado, 

ACOLHO os embargos de declaração para retificar a parte dispositiva da 

sentença nos seguintes termos: Diante do exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I do NCPC, JULGO PROCEDENTE o pedido da autora, para 

DECLARAR a inexistência do débito negativado objeto desta reclamação 

no valor de R$ 416,55 (quatrocentos e dezesseis reais e cinquenta e 

cinco centavos), com vencimento em 03/04/2015 e inclusão em 

16/05/2015, bem como CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais corrigido 

monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data mais juros de 

mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data do registro da 

restrição nos órgãos proteção ao crédito No mais, mantenho inalterada a 

sentença objurgada. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, data registrada no 

sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001853-20.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

L J DE BARROS - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO LOBO DE CASTRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1001853-20.2019.8.11.0021. REQUERENTE: L J DE BARROS - ME 

REQUERIDO: MARCO AURELIO LOBO DE CASTRO Vistos etc. Dispensado 

o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Chamo o feito à ordem. 

Decido. Torno sem efeito o despacho de mov. ID 30083986. As partes 

efetuaram composição amigável, conforme termo juntado em audiência, 

mov. ID 25455352. Ante o exposto, HOMOLOGO O ACORDO firmado pelas 

partes para que produza seus legais e jurídicos efeitos mediante 

sentença, em conformidade com o estatuído no art. 57, da Lei n. 9.099, de 

26 de setembro de 1995, julgando EXTINTO o processo com julgamento de 

mérito, nos termos do artigo 487, III, do CPC. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se procedendo às baixas e anotações de praxe. Submeto a 

presente decisão à MM. Juíza de Direito para os fins estabelecidos no 

artigo 40 da Lei nº. 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. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000909-18.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRA SIQUEIRA (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):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000909-18.2019.8.11.0021. REQUERENTE: MARIA FRANCISCA DE 

OLIVEIRA SIQUEIRA REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos etc. A parte 

reclamante requereu a desistência desta reclamação, conforme 

manifestação registrada em termo de mov. ID 30360818. 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, HOMOLOGO 

O PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta reclamação, e, em consequência, 

JULGO EXTINTO este feito, sem exame do mérito, com fulcro no disposto 

artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Arquive-se este 

processo. Cumpra-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. 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. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000871-06.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA DOMINGOS GARCIA (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))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000871-06.2019.8.11.0021. REQUERENTE: NEUSA DOMINGOS GARCIA 

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. 

Torno sem efeito o despacho de mov. ID 29976192. Decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado. 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 ao M.M. Juiz Togado 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. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002137-28.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE PINA DA SILVA (REQUERENTE)

MARILDA DE SOUZA SANMARTINO (REQUERENTE)

WILMA MARIA DA CRUZ (REQUERENTE)

MONICA SUEKO TAMAYOCE (REQUERENTE)

CLEUDIENE PULCENA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAUCIANE IZUMMY TAMAYOCE OAB - MT0019950A (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):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1002137-28.2019.8.11.0021. REQUERENTE: MONICA SUEKO TAMAYOCE, 

CLEUDIENE PULCENA ROSA, CRISTIANE PINA DA SILVA, MARILDA DE 

SOUZA SANMARTINO, WILMA MARIA DA CRUZ REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 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 do mérito. Das 

preliminares Rejeito a preliminar de incompetência absoluta do Juizado 

Especial Cível. Embora os juizados especiais não sejam competentes para 

processar e julgar conflitos envolvendo matéria probatória complexa, este 

não o caso, pois é admitida prova técnica informal (Enunciado 12 do 

FONAJE), tais como vistorias e inspeções. Afasto também a alegação de 

prejudicial de mérito ao fundamento de que se trata de “demandas em 

massa”, uma vez que a reclamada sequer trouxe aos autos os número 

dos tais outros processos iguais que menciona. Por fim, rejeito igualmente 
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a preliminar de ilegitimidade ativa das partes MONICA SUEKO TAMAYOCE 

e CRISTIANE PINA DA SILVA, pois, embora as faturas de suas residências 

estejam cadastradas em nome de terceiros, foi satisfatoriamente 

demonstrado o vínculo pessoal com os respectivos titulares, uma vez que 

são casadas e conviventes com aqueles. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. No mérito Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS proposta por MONICA SUEKO TAMAYOCE, CLEUDIENE PULCENA 

ROSA, CRISTIANE PINA DA SILVA, MARILDA DE SOUZA SANMARTINO e 

WILMA MARIA DA CRUZ em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à 

parte autora. Ocorre que estamos diante de clara relação consumerista e, 

diante da verossimilhança das alegações do autor, bem como devido à 

sua notória hipossuficiência, determino a inversão do ônus da prova, nos 

termos do artigo 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar o equilíbrio da 

relação processual. O que se tem de relevante para o deslinde da 

controvérsia é as autoras alegam serem clientes da empresa reclamada 

com o fornecimento de energia elétrica em suas residências. Porém, nos 

ficaram sem o fornecimento de energia elétrica nos dias 

02/07/08/12/13/17/18/22/28 e 31de outubro de 2019, embora estivessem 

com as faturas em dias. Aduzem que todas as suas contas estão 

quitadas, não havendo motivos para a suspensão efetivada, mesmo assim 

tiveram que passar por situação vexatória de terem o fornecimento de 

energia elétrica dos seus imóveis interrompida, tendo feito diversas 

ligações ao setor de atendimento da reclamada, conforme protocolos 

informados, mas sem qualquer resposta ou solução para o ocorrido. Com 

isso, requerem indenização por danos morais. Por sua vez, a reclamada 

afirma em sua peça de defesa que não teria havido qualquer corte de 

energia na UC da autora na data indicada. Aduz, por fim, que não há 

provas do dano moral alegado, pugnando pela improcedência da inicial. 

Para que se configure o dano moral, será imprescindível que haja: a) ato 

ilícito, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência 

ou imprudência; b) ocorrência de um dano, seja ele de ordem patrimonial 

ou moral; c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do 

agente. Partindo destas premissas e diante das provas produzidas pelas 

partes, tenho que os fatos alegados na inicial restaram comprovados, 

mormente pelas fotos e protocolos de reclamação trazidos aos autos. Em 

que pese às alegações da parte ré de que a suspensão do fornecimento 

de energia no imóvel das reclamantes simplesmente não teria ocorrido, 

tenho que tais argumentos não merecem guarida. Isso porque, diante da 

patente falha na prestação do serviço, verifica-se que a parte reclamante 

teve que entrar em contato com a reclamada solicitando urgência na 

religação, conforme os protocolos de atendimento que junta na inicial. 

Logo, restou demonstrado que o reclamante teve que percorrer 

verdadeira via crucis com os telefonemas (protocolos administrativos 

comprovados) ao Serviço de Atendimento da Reclamada para que 

sanassem a falha na prestação do serviço, com a indevida interrupção do 

fornecimento de energia, mormente porque foi juntado histórico de contas 

demonstrando a total adimplência do consumidor com as faturas mensais. 

Assim, o corte indevido da energia restou devidamente comprovado, já 

que incontroverso. Logo, se incumbiu o autor de demonstrar os requisitos 

necessários ao comprovar o ato ilícito, consubstanciado na falha da 

prestação do serviço, o dano moral e nexo causal. Destarte, é inegável 

que o período em que os autores ficaram privados do serviço causa 

transtornos que ultrapassam a esfera do mero dissabor e atingem 

diretamente seus direitos da personalidade, vendo-se privados de serviço 

essencial, impossibilitado da realização das tarefas mais comezinhas 

como preparo de alimento, higiene pessoal, e profissional notadamente por 

residirem em zona rural e desenvolver atividade a ela relacionada, 

ressaltando que a falha ocorreu por falta de cuidados nos procedimentos 

realizados pela Reclamada, já que sua responsabilidade, como 

concessionária de serviços públicos é objetiva. Nesse sentido: 

RECURSOS INOMINADOS. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMIDOR. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO. COMARCA DE CANDIOTA – ASSENTAMENTO 

MADRUGADA E FUNDOS. INTERRUPÇÃO REITERADA E DESCONTÍNUA DO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA E EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE 

NÃO DEMONSTRADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA 

CONCESSIONÁRIA RÉ. INOBSERVÂNCIA DOS ÍNDICES MENSAIS 

DEFINIDOS PELA ANEEL (PRODIST, MÓDULO 8, DMIC E DIC). DANO 

MORAL CONFIGURADO. SERVIÇO ESSENCIAL. QUANTUM ARBITRADO 

EM R$ 2.000,00 QUE VAI MANTIDO, POIS, ADEQUADO AO CASO 

CONCRETO E AOS PARÂMETROS USUALMENTE ADOTADOS PELAS 

TURMAS RECURSAIS. RECURSOS DESPROVIDOS. (TJRS, Recurso Cível, 

Nº 71008876898, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Silvia Maria Pires Tedesco, Julgado em: 20-11-2019) Reputa-se 

assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando 

inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o 

Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a 

obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada 

autor, quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente 

a pretensão contida na inicial para o fim de CONDENAR, a título de danos 

morais, a empresa ré ao pagamento a cada um dos reclamantes, da 

importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigida monetariamente pelo 

INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição 

do art. 405 do CC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da 

citação, e assim o faço com resolução do mérito, a teor do artigo 487, I, 

CPC. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 55 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. Arthur 

George da Silva Barros Juiz Leigo SENTENÇA 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. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002138-13.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS JOSE CALISTO (REQUERENTE)

JOAO CARLOS RUIZ (REQUERENTE)

MARCOS DA CUNHA MIRANDA (REQUERENTE)

MAURO DA SILVA LOURES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAUCIANE IZUMMY TAMAYOCE OAB - MT0019950A (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):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1002138-13.2019.8.11.0021. REQUERENTE: CARLOS JOSE CALISTO, 

JOAO CARLOS RUIZ, MARCOS DA CUNHA MIRANDA, MAURO DA SILVA 

LOURES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA 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 do mérito. Das preliminares Rejeito a preliminar de 

incompetência absoluta do Juizado Especial Cível. Embora os juizados 

especiais não sejam competentes para processar e julgar conflitos 

envolvendo matéria probatória complexa, este não o caso, pois é admitida 

prova técnica informal (Enunciado 12 do FONAJE), tais como vistorias e 

inspeções. Afasto também a alegação de prejudicial de mérito ao 

fundamento de que se trata de “demandas em massa”, uma vez que a 
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reclamada sequer trouxe aos autos os número dos tais outros processos 

iguais que menciona. Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. No mérito Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por CARLOS JOSE 

CALISTO, JOAO CARLOS RUIZ, MARCOS DA CUNHA MIRANDA e MAURO 

DA SILVA LOURES em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à 

parte autora. Ocorre que estamos diante de clara relação consumerista e, 

diante da verossimilhança das alegações do autor, bem como devido à 

sua notória hipossuficiência, determino a inversão do ônus da prova, nos 

termos do artigo 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar o equilíbrio da 

relação processual. O que se tem de relevante para o deslinde da 

controvérsia é que os autores alegam serem clientes da empresa 

reclamada com o fornecimento de energia elétrica em suas residências. 

Porém, nos ficaram sem o fornecimento de energia elétrica nos dias 

02/07/08/12/13/17/18/22/28 e 31de outubro de 2019, embora estivessem 

com as faturas em dias. Aduzem que todas as suas contas estão 

quitadas, não havendo motivos para a suspensão efetivada, mesmo assim 

tiveram que passar por situação vexatória de terem o fornecimento de 

energia elétrica dos seus imóveis interrompida, tendo feito diversas 

ligações ao setor de atendimento da reclamada, conforme protocolos 

informados, mas sem qualquer resposta ou solução para o ocorrido. Com 

isso, requerem indenização por danos morais. Por sua vez, a reclamada 

afirma em sua peça de defesa que não teria havido qualquer corte de 

energia na UC da autora na data indicada. Aduz, por fim, que não há 

provas do dano moral alegado, pugnando pela improcedência da inicial. 

Para que se configure o dano moral, será imprescindível que haja: a) ato 

ilícito, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência 

ou imprudência; b) ocorrência de um dano, seja ele de ordem patrimonial 

ou moral; c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do 

agente. Partindo destas premissas e diante das provas produzidas pelas 

partes, tenho que os fatos alegados na inicial restaram comprovados, 

mormente pelas fotos e protocolos de reclamação trazidos aos autos. Em 

que pese às alegações da parte ré de que a suspensão do fornecimento 

de energia no imóvel das reclamantes simplesmente não teria ocorrido, 

tenho que tais argumentos não merecem guarida. Isso porque, diante da 

patente falha na prestação do serviço, verifica-se que a parte reclamante 

teve que entrar em contato com a reclamada solicitando urgência na 

religação, conforme os protocolos de atendimento que junta na inicial. 

Logo, restou demonstrado que o reclamante teve que percorrer 

verdadeira via crucis com os telefonemas (protocolos administrativos 

comprovados) ao Serviço de Atendimento da Reclamada para que 

sanassem a falha na prestação do serviço, com a indevida interrupção do 

fornecimento de energia, mormente porque foi juntado histórico de contas 

demonstrando a total adimplência do consumidor com as faturas mensais. 

Assim, o corte indevido da energia restou devidamente comprovado, já 

que incontroverso. Logo, se incumbiu o autor de demonstrar os requisitos 

necessários ao comprovar o ato ilícito, consubstanciado na falha da 

prestação do serviço, o dano moral e nexo causal. Destarte, é inegável 

que o período em que os autores ficaram privados do serviço causa 

transtornos que ultrapassam a esfera do mero dissabor e atingem 

diretamente seus direitos da personalidade, vendo-se privados de serviço 

essencial, impossibilitado da realização das tarefas mais comezinhas 

como preparo de alimento, higiene pessoal, e profissional notadamente por 

residirem em zona rural e desenvolver atividade a ela relacionada, 

ressaltando que a falha ocorreu por falta de cuidados nos procedimentos 

realizados pela Reclamada, já que sua responsabilidade, como 

concessionária de serviços públicos é objetiva. Nesse sentido: 

RECURSOS INOMINADOS. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMIDOR. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO. COMARCA DE CANDIOTA – ASSENTAMENTO 

MADRUGADA E FUNDOS. INTERRUPÇÃO REITERADA E DESCONTÍNUA DO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA E EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE 

NÃO DEMONSTRADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA 

CONCESSIONÁRIA RÉ. INOBSERVÂNCIA DOS ÍNDICES MENSAIS 

DEFINIDOS PELA ANEEL (PRODIST, MÓDULO 8, DMIC E DIC). DANO 

MORAL CONFIGURADO. SERVIÇO ESSENCIAL. QUANTUM ARBITRADO 

EM R$ 2.000,00 QUE VAI MANTIDO, POIS, ADEQUADO AO CASO 

CONCRETO E AOS PARÂMETROS USUALMENTE ADOTADOS PELAS 

TURMAS RECURSAIS. RECURSOS DESPROVIDOS. (TJRS, Recurso Cível, 

Nº 71008876898, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Silvia Maria Pires Tedesco, Julgado em: 20-11-2019) Reputa-se 

assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando 

inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o 

Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a 

obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada 

autor, quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente 

a pretensão contida na inicial para o fim de CONDENAR, a título de danos 

morais, a empresa ré ao pagamento a cada um dos reclamantes, da 

importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigida monetariamente pelo 

INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição 

do art. 405 do CC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da 

citação, e assim o faço com resolução do mérito, a teor do artigo 487, I, 

CPC. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 55 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. Arthur 

George da Silva Barros Juiz Leigo SENTENÇA 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. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000746-72.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA MORAIS CHAVES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE ROQUE DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TARCISIO CARDOSO TONHA OAB - MT0003573A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000746-72.2018.8.11.0021. EXEQUENTE: ANDRESSA MORAIS CHAVES 

EXECUTADO: SIMONE ROQUE DE OLIVEIRA 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. Das Preliminares Inicialmente, 

afasto a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam arguida pela 

reclamada em sua defesa, pois a responsabilidade da agência de turismo 

é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 

Ademais, as reclamadas fazem parte da cadeia de fornecedores e se 

trata de clara relação consumerista, devendo ser apurada a 

responsabilidade do comerciante/fornecedor de produtos e serviços de 

forma solidária, a teor do que dispõe o artigo 18, CDC. Deixo para análise a 

posteriori da preliminar de falta de interesse de agir, pois se confunde com 

o mérito da demanda. Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhuma 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 mérito Trata-se de AÇÃO DE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS proposta por JOSEFA RAQUEL RODRIGUES DA SILVA em 

desfavor de TVLX VIAGENS E TURISMO S/A e GOL LINHAS AEREAS S.A. 
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Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão não assiste à parte autora. Com efeito, o que se tem de 

relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora afirma que, 

em 13/06/2019, contratou a compra de passagens aéreas ida e volta para 

o trecho Goiânia-Maceió, por intermédio da primeira reclamada a ser 

operado o voo pela segunda reclamada, com saída dia 17/07/2019 e 

retorno em 01/08/2019. Entretanto, afirma que quando se deslocou até o 

aeroporto de embarque foi surpreendida com a informação da funcionária 

da segunda reclamada de que seu voo havia sido transferido para data 

futura, com saída em 10/03/2020. Como alega que tal alteração ocorreu de 

forma unilateral e pelas empresas reclamadas sem a sua anuência ou 

conhecimento prévio, requer indenização pelos danos morais e materiais 

que aduz ter experimentado. No entanto, a parte ré, em contestação 

comprovou satisfatoriamente que a alteração do voo foi realizada a pedido 

pela própria reclamante, que entrou em contato telefônico com a agência 

de viagens e assim requereu expressamente, tendo anuído com a 

cobranças de taxas e multa pela remarcação solicitada, gerando a 

gravação do referido atendimento, que foi trazida com a defesa em mov. 

ID 24169637. É fato que quando ocorre a dita alteração unilateral do voo 

pelas companhias aéreas esta se dá com o reagendamento para data 

imediatamente próxima ou, na melhor das hipóteses, com mera mudança 

do horário, mas permanecendo a mesma data. Ocorre que no caso dos 

autos houve verdadeira remarcação, com mudança significativa das datas 

inicialmente contratadas, de julho/2019 para março/2020, o que só foi 

possível mediante pedido expresso da parte autora, como comprovado 

com a aludida gravação de atendimento juntada com a defesa. Essas 

premissas forçam reconhecer a legitimidade da alteração aqui 

questionada. No caso, não restou configurada a violação aos direitos de 

personalidade da Reclamante, mormente porque a alteração dos voos foi 

realizada pela própria parte autora. Friso que os argumentos e 

documentos trazidos aos autos pela defesa da reclamada não foram 

sequer impugnados pela parte autora. A inteligência do artigo 6º da Lei nº. 

9.099/95, nos mostra que “O juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da Lei e às 

exigências do bem comum.” Isso demonstra que o 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. (destaquei e negritei). A jurisprudência é neste sentido: 

“O Juiz não pode desprezar as regras de experiência comum ao proferir a 

sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, 

mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua experiência e do que 

comumente acontece”. (JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil 

Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). (negritei). E, no caso vertente, não 

vislumbro a existência de qualquer abuso da parte Reclamada, não 

evidenciado, na hipótese, que o ocorrido tenha sido abusivo e que tenha 

causado dor, vexame, humilhação, sofrimento exorbitante a ponto de 

afetar profundamente a higidez psíquica da demandante a ensejar a 

pretendida indenização por danos morais. Assim, tenho que a hipótese é 

de improcedência dos pedidos de danos materiais e danos morais. Ante o 

exposto, julgo improcedentes os pedidos, e o faço, com resolução do 

mérito, a teor do que dispõe o art. 487, 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. 

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. Arthur 

George da Silva Barros Juiz Leigo SENTENÇA Homologo, 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. Transitado em 

julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Comarca de Alto Araguaia

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 16/2020-AAR

A Doutor a MARINA CARLOS FRANÇA, Ju íza de Direito e Diretor a do 

Foro da Comarca de Alto Araguaia, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO a Portaria-Conjunta nº 249, de 18 de março de 2020, que 

decreta o fechamento das portas do fórum, institui o regime obrigatório de 

teletrabalho e altera a Portaria-Conjunta n. 247/2020, em decorrência das 

medidas temporárias de prevenção no contágio pelo COVID-19 (Novo 

Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso .

CONSIDERANDO alguns requerimentos de servidores solicitando 

autorização para trabalhar nas dependências do fórum da comarca, em 

detrimento da necessidade de produção e metas impostas pelo Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, quais não serão alcançadas via 

teletrabalho,

RESOLVE:

Art. 1º - AUTORIZAR os servidores Salma Correa de Moraes Pereira, 

matrícula 2785, Gestora Judiciária da 1ª Vara, Igor CAvalcante de Souza, 

Gestor Judiciário da 2ª vara e Carlos Antonio Farias, Auxiliar Judiciário do 

Protocolo, matrícula 1249, a exercerem suas funções presencialmente nas 

dependências desta comarca, ressaltando que o presente deferimento 

tem caráter excepcional, diante da atividade exercida pelos peticionantes, 

sendo essencial para a não paralisação das atividades e prejuízos à 

prestação jurisdicional.

 Parágrafo Único - Fica autorizado, ainda, o ingresso de funcionários 

responsáveis pela limpeza e manutenção do edifício, assim como o Oficial 

de Justiça Plantonista, conforme escala previamente acordada com a 

Coordenadoria Administrativa, independentemente de prévia notificação à 

guarda patrimonial.

 Art. 2º - Determino aos servidores/terceirizados/policiais que devem 

guardar todos os cuidados e higiene e isolamento que a situação requer, 

devendo cada qual laborar em sua respectiva sala, mantendo afastamento 

dos demais que estão presencialmente no fórum.

 Art. 3º - Fica expressamente proibido entrada e permanência de qualquer 

servidor que não esteja autorizado pela Juíza Dire tora do Foro.

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

Alto Araguaia-MT, 25 de março de 2020

Marina Carlos França

Juíza de Direito e Diretor a do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000614-81.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA ROCHA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IURI GONCALVES ARAUJO OAB - MT24274-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO DEMILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

VALTER PEREIRA DOS REIS (REQUERIDO)

DEULA MARCIA DOS REIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAQUELINE CORREIA DA SILVA OAB - MT24087/O (ADVOGADO(A))

AMABILE PELIZON RESENDE OAB - MT25662/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000614-81.2019.8.11.0020. 

REQUERENTE: DALVA ROCHA DA SILVA REQUERIDO: DEULA MARCIA 

DOS REIS, VALTER PEREIRA DOS REIS, ANTONIO DEMILSON RODRIGUES 

DE OLIVEIRA Vistos em correição. 1. Em consulta aos Sistemas internos 

de agendamento de audiências verifiquei um equivoco nas comunicações, 

ao passo que a referida audiência foi agendada em dois horários, 

portanto, INDEFIRO o requerimento dos demandados contido no termo de 

audiência ao id. 23107601. 2. Destarte, DESIGNO o dia 15 de junho de 

2020, às 13h, sala 01, para realização da audiência de 

conciliação/mediação. 3. INTIMEM-SE as partes na pessoa de seus 

advogados, caso não tenha constituído, pessoalmente. 4. Com a 

realização da solenidade, CUMPRA-SE na íntegra a decisão de id. 

21372775. Às providências. Alto Araguaia, data da assinatura digital. 

MARINA CARLOS FRANÇA, Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000614-81.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA ROCHA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IURI GONCALVES ARAUJO OAB - MT24274-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ANTONIO DEMILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

VALTER PEREIRA DOS REIS (REQUERIDO)

DEULA MARCIA DOS REIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAQUELINE CORREIA DA SILVA OAB - MT24087/O (ADVOGADO(A))

AMABILE PELIZON RESENDE OAB - MT25662/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000614-81.2019.8.11.0020. 

REQUERENTE: DALVA ROCHA DA SILVA REQUERIDO: DEULA MARCIA 

DOS REIS, VALTER PEREIRA DOS REIS, ANTONIO DEMILSON RODRIGUES 

DE OLIVEIRA Vistos em correição. 1. Em consulta aos Sistemas internos 

de agendamento de audiências verifiquei um equivoco nas comunicações, 

ao passo que a referida audiência foi agendada em dois horários, 

portanto, INDEFIRO o requerimento dos demandados contido no termo de 

audiência ao id. 23107601. 2. Destarte, DESIGNO o dia 15 de junho de 

2020, às 13h, sala 01, para realização da audiência de 

conciliação/mediação. 3. INTIMEM-SE as partes na pessoa de seus 

advogados, caso não tenha constituído, pessoalmente. 4. Com a 

realização da solenidade, CUMPRA-SE na íntegra a decisão de id. 

21372775. Às providências. Alto Araguaia, data da assinatura digital. 

MARINA CARLOS FRANÇA, Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000614-81.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA ROCHA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IURI GONCALVES ARAUJO OAB - MT24274-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO DEMILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

VALTER PEREIRA DOS REIS (REQUERIDO)

DEULA MARCIA DOS REIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAQUELINE CORREIA DA SILVA OAB - MT24087/O (ADVOGADO(A))

AMABILE PELIZON RESENDE OAB - MT25662/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000614-81.2019.8.11.0020. 

REQUERENTE: DALVA ROCHA DA SILVA REQUERIDO: DEULA MARCIA 

DOS REIS, VALTER PEREIRA DOS REIS, ANTONIO DEMILSON RODRIGUES 

DE OLIVEIRA Vistos em correição. 1. Em consulta aos Sistemas internos 

de agendamento de audiências verifiquei um equivoco nas comunicações, 

ao passo que a referida audiência foi agendada em dois horários, 

portanto, INDEFIRO o requerimento dos demandados contido no termo de 

audiência ao id. 23107601. 2. Destarte, DESIGNO o dia 15 de junho de 

2020, às 13h, sala 01, para realização da audiência de 

conciliação/mediação. 3. INTIMEM-SE as partes na pessoa de seus 

advogados, caso não tenha constituído, pessoalmente. 4. Com a 

realização da solenidade, CUMPRA-SE na íntegra a decisão de id. 

21372775. Às providências. Alto Araguaia, data da assinatura digital. 

MARINA CARLOS FRANÇA, Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000631-54.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR GONCALVES GIL - TRANSPORTADORA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA GRAZIELE LIMA OAB - SP389507 (ADVOGADO(A))

MATEUS JERONYMO DA SILVA OAB - PR59172 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BUCHOLZ TRANSPORTES LTDA - ME (REU)

GILMAR BATISTELA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERNESTO JOSE MESELIRA OAB - PR48127 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000631-54.2018.8.11.0020. 

AUTOR(A): JAIR GONCALVES GIL - TRANSPORTADORA REU: BUCHOLZ 

TRANSPORTES LTDA - ME, GILMAR BATISTELA Vistos em correição. 1. 

Compulsando os autos com vagar, verifico que a última parcela das 

custas e despesas processuais era para ser comprovado no mês de maio 

de 2019, portanto, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, comprovar o recolhimento total das custas e despesas processuais, 

sob pena de extinção. 2. Com os comprovantes, encaminhe os autos ao 

Contador Judicial para, no prazo de 05 (cinco) dias, certifique se as 

custas e despesas processuais foram recolhidas na íntegra. 3. Após, 

faça a conclusão. Às providências. Alto Araguaia, data da assinatura 

digital. MARINA CARLOS FRANÇA, Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000341-68.2020.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO RAFAEL GOERGEN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAM VANDERELY MOREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000341-68.2020.8.11.0020. 

REQUERENTE: FABRICIO RAFAEL GOERGEN REQUERIDO: WILLIAM 

VANDERELY MOREIRA DA SILVA Vistos em correição. 1. RECEBO a inicial 

por estar em conformidade com os preceitos legais dos artigos 319 e 320, 

ambos do Novo Código de Processo Civil. 2. Atendidas as exigências 

estabelecidas no art. 463 da CNGC, e nada havendo a indicar que a parte 

requerente não faça jus ao benefício, DEFIRO a assistência judiciária 

gratuita, nos termos do art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil. 3. 

Em consonância com o disposto no art. 334, do Código de Processo Civil, 

DETERMINO o encaminhamento dos autos ao Centro de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta Comarca para realizar audiência de 

conciliação/mediação que DESIGNO para o dia 15 de junho de 2020, às 

15h00min (sala 02), nos moldes do regramento expresso da Resolução 

125/2009/CNJ e Ordem de Serviço de regência do NÚCLEO do e. TJMT 

(Resolução 12/2011/TP/TJMT), devendo o réu ser citado com pelo menos 

20 (vinte) dias de antecedência, restando consignado que as partes 

devem estar acompanhadas por seus respectivos advogados ou 

defensores públicos. 4. O não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu a audiência de conciliação será considerado ato atentatório a 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por 

cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida 

em favor da União ou do Estado, ut § 8.º do art. 334 do CPC. 5. Havendo 

autocomposição entre as partes após manejo das técnicas afetas a tal 

fase de conciliação, os autos retornarão a este juízo natural para 

homologação, não havendo tal solução consensual do conflito de 

interesse, por força do art. 335 do CPC, poderá o réu oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial 

observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º do art. 335 c.c. art. 

679, também do CPC. 6. Face o disposto no art. 344 do CPC, se o réu não 

contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pelo autor. 7. Sendo o caso, proceda 

o(a) gestor(a) judicial a devida identificação do processo (tarja e/ou 

anotação virtual), assegurando-lhe a legal preferência/prioridade de 

tramitação e julgamento, tudo na forma disciplinada na CNGC/MT. 8. Por 

fim, CITE-SE e INTIME-SE ao comparecimento, com as advertências dos 

arts. 334, § 8º; c/c 344, ambos do CPC, consignando que o prazo da 

resposta deverá obedecer à regra do art. 335, do mesmo códex. 9. 

Diversamente, não havendo autocomposição, decorrido o prazo para 

contestar o pedido, e no intento de facilitar a adoção das providências 

preliminares (art. 347 do CPC), INTIME-SE a parte autora para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresente manifestação, a teor do art. 348 e 

seguintes do CPC, nos seguintes termos: a. Havendo revelia, informe se 

quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; b. 

Havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; c. Em sendo apresentada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá apresentar resposta à 

reconvenção. 10. Em seguida, INTIMEM-SE as partes, na pessoa dos 

advogados, para que esclareçam, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, se 

pretendem a designação da audiência de instrução, especificando 

objetivamente as provas que pretendam produzir, sob pena de 

indeferimento da produção probatória e julgamento imediato da lide. 11. 

Transcorrido o prazo in albis ou esclarecidas às provas, tornem-me 

concluso para saneamento ou julgamento antecipado. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Alto Araguaia, 
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data da assinatura digital. MARINA CARLOS FRANÇA, Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000473-62.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

EDVANIA SILVA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO PAMPOLINI DE OLIVEIRA OAB - MT25333/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO BATISTA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000473-62.2019.8.11.0020. 

REQUERENTE: EDVANIA SILVA DO NASCIMENTO REQUERIDO: MARCO 

ANTONIO BATISTA SILVA Vistos em correição. 1. Diante da Portaria n. 

01451/2019/DPG, que lotou o Dr. Rodrigo Machado Fonseca no Núcleo da 

Defensoria Pública desta Comarca, estando destinado a atuar na Primeira 

Defensoria junto a esta Primeira Vara, DESTITU-O o(a) Dr(a). EVANDRO 

PAMPOLINI DE OLIVEIRA, OAB n. 25.333/0, do encargo que lhe fora 

conferido provisoriamente e diante do trabalho realizado, DETERMINO 

EXPEÇA-SE a respectiva certidão para cobrança, observando os 

honorários advocatícios já arbitrados. 2. Diante do termo de sessão de 

mediação positivo anexado ao id. 21976423, solicite ao CEJUSC desta 

Comarca cópia da sentença homologatória e informações quanto a 

averbação do divórcio. 3. Após, INTIME-SE o Defensor Público para 

manifestar em 15 dias. 4. Em seguida, faça a conclusão. Às providências. 

Alto Araguaia, data da assinatura digital. MARINA CARLOS FRANÇA, Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000335-61.2020.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FREITAS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NELCI ANDREA DOS SANTOS ANDREOTTI OAB - MT12847/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE ALTO ARAGUAIA INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

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

CARLOS FRANCA PROCESSO n. 1000335-61.2020.8.11.0020 Valor da 

causa: R$ 1.045,00 ESPÉCIE: [Pensão por Morte (Art. 74/9)]

->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: MARIA FREITAS 

DOS SANTOS Endereço: SITIO SÃO SEBASTIÃO, RODOVIA MT 100, KM 

28, ZONA RURAL, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 POLO 

PASSIVO: Nome: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

Endereço: AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 553, AVENIDA 

PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 553, CENTRO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78005-905 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORIA por 

meio de seu representante legal para, no prazo de 30 (trinta) dias, 

emendar a petição inicial, especificamente, adequar o valor da causa ao 

equivalente a uma prestação anual, sob pena de indeferimento da petição 

inicia. 5. No mesmo prazo, deverá comprovar a alegada hipossuficiência 

de recursos nos termos do art. 5º, LXXIV, CRFB/88 c/c art. 99, §2º, CPC 

ou recolher as devidas custas processuais, 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. Alto Araguaia/MT, 26 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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000241-16.2020.8.11.0020

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:

TATILA CRISTINA SOUZA VELOSO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE ALTO ARAGUAIA INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

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

CARLOS FRANCA PROCESSO n. 1000241-16.2020.8.11.0020 Valor da 

causa: R$ 426,61 ESPÉCIE: [Alienação Fiduciária]->BUSCA E APREENSÃO 

(181) POLO ATIVO: Nome: OMNI FINANCEIRA S/A Endereço: AVENIDA 

SÃO GABRIEL, - LADO ÍMPAR, JARDIM PAULISTA, SÃO PAULO - SP - 

CEP: 01435-001 POLO PASSIVO: Nome: TATILA CRISTINA SOUZA 

VELOSO Endereço: Rua Dom Aquino Correia, 18, gabiroba, ALTO 

ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DA PARTE AUTORA para, no prazo de 30 (trinta) dias, emendar a petição 

inicial, adequando o valor da causa ao saldo devedor e recolher as custas 

e despesas processuais, sob pena de indeferimento da petição inicial, 

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. Alto 

Araguaia/MT, 26 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-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000279-28.2020.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEZ BATISTA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO GOMES GARCIA OAB - MT0013299A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ESPÓLIO DE IZONEL BEZERRA BONFIM (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE ALTO ARAGUAIA INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

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

CARLOS FRANCA PROCESSO n. 1000279-28.2020.8.11.0020 Valor da 

causa: R$ 31.948,83 ESPÉCIE: [Usucapião Ordinária]->USUCAPIÃO (49) 

POLO ATIVO: Nome: MARINEZ BATISTA FERREIRA Endereço: Av. Carlos 

Hugueney, 1290, Centro, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 POLO 

PASSIVO: Nome: ESPÓLIO DE IZONEL BEZERRA BONFIM Endereço: Av. 

Carlos Hugueney, 632, Hotel Bonfim, Centro, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 

78780-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA 

para que recolha, no prazo de 30 (trinta) dias, as custas e a taxas 

judiciárias, conforme o valor da causa, sob pena de indeferimento da 

petição inicial e extinção do feito. Ainda, considerando que na Matrícula do 

imóvel usucapiendo tem como proprietário a Firma “Ferreira & Bomfim 

Limitada”, cujos sócios eram Izonel Bezerra Bomfim e João Ferreira (já 

falecidos), DETERMINO que a demandante emende a petição inicial, 

retificando o polo passivo para também constar como requerido o Espólio 

de João Ferreira e seu inventariante, bem como apresentar a certidão de 

óbito do demandados e documento hábil a comprovar o valor venal atual 

(ano 2020) do imóvel de matricula 364, sob pena de indeferimento da 

petição inicial. Se o caso, deverá retificar o valor da causa, 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. Alto Araguaia/MT, 26 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-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001313-72.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ARLINDA BARBOSA DE MORAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLIMAR BATISTA DOS SANTOS OAB - MT25801/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON DA SILVA ALVES (REU)

DEUZANIA MARQUES VILELA ALVES (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE ALTO ARAGUAIA INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

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

CARLOS FRANCA PROCESSO n. 1001313-72.2019.8.11.0020 Valor da 

causa: R$ 998,00 ESPÉCIE: [Aquisição]->REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO 

DE POSSE (1707) POLO ATIVO: Nome: ARLINDA BARBOSA DE MORAIS 

Endereço: sitio São Rafael, Lote 14, zona Rural, PROMISSÃO - SP - CEP: 

16370-000 POLO PASSIVO: Nome: DEUZANIA MARQUES VILELA ALVES 

Endereço: Rua Antônio Ayres Fávero, 537, Centro, ALTO ARAGUAIA - MT 

- CEP: 78780-000 Nome: EDSON DA SILVA ALVES Endereço: Rua Antônio 

Ayres Fávero, 537, Centro, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO do patrono da parte autora para, no 

prazo de 30 (trinta) dias, retificar o valor da causa, adequando-o ao valor 

venal do imóvel. Na oportunidade, deverá o autor retificar o polo ativo, 

fazendo constar como autores o Espólio de Bertolino Alves Barbosa e 

Ernestina Barbosa Sandoval, devidamente representados pelo 

inventariante ou por todos os herdeiros, bem como apresentar os 

documentos de todos os herdeiros e procuração ou comprovar o titulo de 

inventariante. Ainda, deverá comprovar a alegada hipossuficiência de 

recursos nos termos do art. 5º, LXXIV, CRFB/88 c/c art. 99, §2º, CPC ou 

recolher as devidas custas processuais, com ressalva de que o não 

cumprimento desta decisão ocasionará o indeferimento da petição inicial - 

art. 290, CPC, 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. 

Alto Araguaia/MT, 26 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: 1001283-37.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ALMEIDA E SILVA LTDA - ME (AUTOR(A))

KARLA FERNANDA DO PRADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE ARAUJO DOS SANTOS DOURADO OAB - GO43704 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NACIONAL DOS CONSUMIDORES E PROPRIETARIOS DE VEICULOS 

- UNICOON (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE ALTO ARAGUAIA INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

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

CARLOS FRANCA PROCESSO n. 1001283-37.2019.8.11.0020 Valor da 

causa: R$ 175.112,00 ESPÉCIE: [Acidente de Trânsito]->PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: ALMEIDA E SILVA LTDA - ME 

Endereço: Rua Amancio de Moraes, Qd. 40, Lt. 06, 345, Centro, PARAÍSO 

DO TOCANTINS - TO - CEP: 77600-000 Nome: KARLA FERNANDA DO 

PRADO Endereço: 7 DE SETEMBRO, 1340, APART 1002, SETOR OESTE, 

PARAÍSO DO TOCANTINS - TO - CEP: 77600-000 POLO PASSIVO: Nome: 

UNIAO NACIONAL DOS CONSUMIDORES E PROPRIETARIOS DE VEICULOS 

- UNICOON Endereço: AVENIDA DAS ROSAS, 127, - ATÉ 922/923, SÃO 

PEDRO, ITABIRA - MG - CEP: 35900-117 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para que no prazo de 30 (trinta) dias, 

recolha a primeira parcela das custas e a taxas judiciárias, conforme o 

valor da causa, e as demais nos 03 meses subsequentes, sob pena de 

extinção , 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. Alto 
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Araguaia/MT, 26 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: 1000581-28.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO INACIO NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NELCI ANDREA DOS SANTOS ANDREOTTI OAB - MT12847/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE RUBENS FALBOTA OAB - MT10171-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE ALTO ARAGUAIA INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

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

CARLOS FRANCA PROCESSO n. 1000581-28.2018.8.11.0020 Valor da 

causa: R$ 11.142,84 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Anulação de 

Débito Fiscal]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: 

FRANCISCO INACIO NETO Endereço: Rua Professora Adalcy da 

Conceição, 73, Vila Aeroporto, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 

POLO PASSIVO: Nome: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA Endereço: 

Avenida Carlos Hugueney, s/n, Centro, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 

78780-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA por 

meio do seu patrono para que, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

impugne a contestação e os documentos a ela agregados, 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. Alto Araguaia/MT, 26 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: 1001224-49.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO PIO XII (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

DRIELLI CRISTINA LOPES DOS SANTOS OAB - SP390872 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNA MIKAELA SILVA SOUZA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARINA CARLOS FRANCA PROCESSO n. 

1001224-49.2019.8.11.0020 Valor da causa: R$ 5.114,00 ESPÉCIE: 

[Cheque]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: 

FUNDACAO PIO XII Endereço: RUA ANTENOR DUARTE VILELA, 1331, - DE 

1301/1302 AO FIM, DOUTOR PAULO PRATA, BARRETOS - SP - CEP: 

14784-400 POLO PASSIVO: Nome: BRUNA MIKAELA SILVA SOUZA 

Endereço: Rua Vinte e Dois, 87, Vila Aeroporto, ALTO ARAGUAIA - MT - 

CEP: 78780-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO da parte autora na 

pessoa de seu patrono para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar no 

que entender de direito, 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. Alto Araguaia/MT, 26 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-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000556-15.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR SOUZA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

MARLETE RODRIGUES PEREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEIDOMAR FURTADO DE LIMA OAB - MS8219-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEL ARBID (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000556-15.2018.8.11.0020. 

AUTOR(A): MARLETE RODRIGUES PEREIRA DE OLIVEIRA, MOACIR 
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SOUZA DE OLIVEIRA REU: ADEL ARBID Vistos em correição. 1. 

Considerando que fora negado provimento ao Agravo de Instrumento que 

pleiteava a concessão da gratuidade da justiça, suspendo o cumprimento 

da decisão proferida ao id. 25748454. 2. INTIME-SE a parte autora, através 

de seu Patrono (via DJe), para que recolha as custas e despesas 

processuais no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção. 3. 

Após, faça a conclusão. Às providências. Alto Araguaia, data da 

assinatura digital. MARINA CARLOS FRANÇA, Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000178-59.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

D. C. D. F. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO GOMES GARCIA OAB - MT0013299A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 1000178-59.2018.8.11.0020. 

REQUERENTE: MARIA APARECIDA COSTA DE FREITAS REQUERIDO: 

DEMERVAL CARVALHO DE FREITAS Vistos em correição. 1. Trata-se de 

AÇÃO DE ALIMENTOS, MODIFICAÇÃO DE GUADA E VISITAS tendo como 

partes as em epígrafe, em que, realizada audiência de 

mediação/conciliação as partes firmaram acordo, pondo fim à lide – id. 

18676153. 2. Instado, o nobre representante do Ministério Público opinou 

pela homologação do acordo. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório 

necessário. DECIDO. 3. Ante a manifestação de vontade das partes 

exarada conjuntamente, estando resguardados os direitos indisponíveis 

das acrianças/adolescentes, manifestando o agente ministerial 

favoravelmente, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo celebrado entre as partes, relativamente à guarda e 

visitas, cujas cláusulas e condições passam a fazer parte integrante da 

presente sentença homologatória. 4. Em consequência, JULGO EXTINTO O 

PRESENTE FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 

487, inciso III, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil. 5. SEM CUSTAS, eis 

que DEFIRO o beneficio da assistência judiciária gratuita as partes. 6. 

Transitada em julgado, uma vez que ocorreu a renúncia do prazo recursal, 

EXPEÇA-SE o termo de guarda definitivo das menores, a ser entregue ao 

genitor, ora requerente. 7. CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público. 8. 

Expeça-se ofício a Prefeitura de Alto Araguaia para que providencie o 

desconto da pensão alimentícia na folha de pagamento do requerido, na 

forma acordada. 9. Nada mais requerido, proceda com as baixas 

necessárias e ARQUIVE. 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, data da assinatura digital. 

MARINA CARLOS FRANÇA, Juíza de Direito

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

Processo Número: 1001204-58.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

C. N. O. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ABIGAILTON ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT23679/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. A. D. O. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 1001204-58.2019.8.11.0020. 

AUTOR(A): CARLOS NEY OLIVEIRA DOS SANTOS REU: VANIA ALMEIDA 

DE OLIVEIRA Vistos em correição. 1. Cuida-se de Ação Revisional de 

Alimentos tendo como partes as em epígrafe, em que, entrementes, em 

sessão de mediação/conciliação as partes firmaram acordo e almejam sua 

homologação – id: 28439290. 2. O nobre representante do Parquet opinou 

favorável a homologação – id: 29349411. Vieram-me os autos conclusos. 

É o relatório. DECIDO. 3. Ante a manifestação de vontade das partes 

exarada conjuntamente, estando resguardados os direitos indisponíveis 

da(s) acrianças/adolescentes, manifestando o agente ministerial 

favoravelmente, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo celebrado, cujas cláusulas e condições passam a fazer 

parte integrante da presente sentença homologatória. 4. Em consequência, 

JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos 

termos do artigo 487, inciso III, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil. 5. 

SEM CUSTAS, eis que DEFIRO o beneficio da justiça gratuita as partes. 6. 

Transitada em julgado, uma vez que ocorreu a renúncia do prazo recursal, 

certifique. 7. Nada mais requerido, proceda com as baixas necessárias e 

ARQUIVE. 8. Prescindível o registro da sentença, nos termos do artigo 

317, § 4º, da Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral de Justiça 

– CNGC. P. I. Cumpra. Alto Araguaia, data da assinatura digital. MARINA 

CARLOS FRANÇA, Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000409-86.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

G. P. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C. P. A. A. (REQUERIDO)

E. A. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B 

(ADVOGADO(A))

NEY PEREIRA DE SOUZA OAB - MT2964/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000409-86.2018.8.11.0020. 

REQUERENTE: GILMAR PEREIRA DE SOUZA REQUERIDO: EDER ABREU DE 

SOUZA, CAMILA PAMELLA ALMEIDA ARANTES Vistos em correição. 1. 

INTIMEM-SE as partes, na pessoa dos advogados, para que esclareçam, 

no prazo máximo de 5 (cinco) dias, se pretendem a designação da 

audiência de instrução, especificando objetivamente as provas que 

pretendam produzir, sob pena de indeferimento da produção probatória e 

julgamento imediato da lide. 2. Em seguida, Dê VISTAS ao MINISTÉRIO 

PÚBLICO, com a intimação pessoal por carga, remessa ou meio eletrônico, 

para intervir como fiscal da ordem jurídica, nos termos do que dispõe o 

artigo 178, artigo 180, caput e § 2º, e artigo 183, § 1º, todos do CPC. 3. 

Após, tornem-me concluso para saneamento ou julgamento antecipado. 

Às providências. Alto Araguaia, data da assinatura digital. MARINA 

CARLOS FRANÇA, Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000409-86.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

G. P. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C. P. A. A. (REQUERIDO)

E. A. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B 

(ADVOGADO(A))

NEY PEREIRA DE SOUZA OAB - MT2964/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000409-86.2018.8.11.0020. 

REQUERENTE: GILMAR PEREIRA DE SOUZA REQUERIDO: EDER ABREU DE 

SOUZA, CAMILA PAMELLA ALMEIDA ARANTES Vistos em correição. 1. 

INTIMEM-SE as partes, na pessoa dos advogados, para que esclareçam, 

no prazo máximo de 5 (cinco) dias, se pretendem a designação da 

audiência de instrução, especificando objetivamente as provas que 

pretendam produzir, sob pena de indeferimento da produção probatória e 

julgamento imediato da lide. 2. Em seguida, Dê VISTAS ao MINISTÉRIO 

PÚBLICO, com a intimação pessoal por carga, remessa ou meio eletrônico, 

para intervir como fiscal da ordem jurídica, nos termos do que dispõe o 

artigo 178, artigo 180, caput e § 2º, e artigo 183, § 1º, todos do CPC. 3. 

Após, tornem-me concluso para saneamento ou julgamento antecipado. 

Às providências. Alto Araguaia, data da assinatura digital. MARINA 

CARLOS FRANÇA, Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000323-81.2019.8.11.0020
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Parte(s) Polo Ativo:

HELBERT PAEZANO PORFIRIO (AUTOR(A))

DELIANE FREITAS MARQUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGNUM MORAES NOGUEIRA OAB - MT11082-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000323-81.2019.8.11.0020. 

AUTOR(A): DELIANE FREITAS MARQUES, HELBERT PAEZANO PORFIRIO 

REU: SEGURADORA LÍDER Vistos em correição. 1. INTIME-SE, via DJe, 

o(a/s) advogado(a/s) da parte autora para que, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias, impugne a contestação e os documentos a ela agregados. 

2. Em seguida, INTIMEM-SE as partes, na pessoa dos advogados, para 

que esclareçam, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, se pretendem a 

designação da audiência de instrução, especificando objetivamente as 

provas que pretendam produzir, sob pena de indeferimento da produção 

probatória e julgamento imediato da lide. 3. Após, tornem-me concluso para 

saneamento ou julgamento antecipado. Às providências. Alto Araguaia, 

data da assinatura digital. MARINA CARLOS FRANÇA, Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000823-50.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA BARROS LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NELCI ANDREA DOS SANTOS ANDREOTTI OAB - MT12847/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DO CARMO CANDIDO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDERSON OLIVEIRA DE SOUZA OAB - MT0008322A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000823-50.2019.8.11.0020. 

AUTOR(A): ROSANGELA BARROS LOPES REU: JOSE DO CARMO 

CANDIDO Vistos em correição. 1. INTIMEM-SE as partes, na pessoa dos 

advogados, para que esclareçam, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, 

se pretendem a designação da audiência de instrução, especificando 

objetivamente as provas que pretendam produzir, sob pena de 

indeferimento da produção probatória e julgamento imediato da lide. 2. 

Após, tornem-me concluso para saneamento ou julgamento antecipado. 

Às providências. Alto Araguaia, data da assinatura digital. MARINA 

CARLOS FRANÇA, Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000455-41.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA COSTA FRAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOISES ADRIANO AMORIM DE SOUSA OAB - DF15094 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000455-41.2019.8.11.0020. 

REQUERENTE: MARIA APARECIDA COSTA FRAGA REQUERIDO: 

COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE Vistos em correição. 1. 

REDESIGNO a audiência de mediação/conciliação para o dia 17 de junho 

de 2020 às 13h00min, sala 01. INTIMEM-SE as partes. 2. CUMPRA-SE na 

íntegra a decisão de id. 23710758. Às providências. Alto Araguaia, data 

da assinatura digital. MARINA CARLOS FRANÇA, Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000379-51.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON MOURA BRITO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO GOVERNO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO OAB - 

MT0014133A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000379-51.2018.8.11.0020. 

AUTOR(A): WANDERSON MOURA BRITO REU: DEPARTAMENTO DE 

TRÂNSITO DO GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos em 

correição. 1. INTIMEM-SE as partes, na pessoa dos advogados, para que 

esclareçam, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, se pretendem a 

designação da audiência de instrução, especificando objetivamente as 

provas que pretendam produzir, sob pena de indeferimento da produção 

probatória e julgamento imediato da lide. 2. Após, tornem-me concluso para 

saneamento ou julgamento antecipado. Às providências. Alto Araguaia, 

data da assinatura digital. MARINA CARLOS FRANÇA, Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001130-04.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN FRANCA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR REZENDE WALDSCHMIDT OAB - MT0012624A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO FRANCA SOARES (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE ALTO ARAGUAIA INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

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

CARLOS FRANCA PROCESSO n. 1001130-04.2019.8.11.0020 Valor da 

causa: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: [Capacidade]->INTERDIÇÃO (58) POLO 

ATIVO: Nome: MIRIAN FRANCA SOARES Endereço: ANTONIO AIRES 

FAVERO, 311, GABIROBA, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 

POLO PASSIVO: Nome: JOAO FRANCA SOARES Endereço: ANTONIO 

AIRES FAVERO, 311, GABIROBA, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 

78780-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA do 

meio do seu patrono para querendo se manifestar, no prazo de 15(quinze) 

dias, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal 

de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. Alto 

Araguaia, 26 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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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000336-46.2020.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIOSI & ASSMANN LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS DIETERICH ESPINDOLA BRENNER OAB - RS62993 

(ADVOGADO(A))

RAFAELA FACCIONI CORREA BRENNER OAB - RS63804 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO LOPES REZENDE (EXECUTADO)

CRISTIANE LOPES RESENDE E REZENDE (EXECUTADO)

RENATO FERREIRA REZENDE (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000336-46.2020.8.11.0020. 

EXEQUENTE: FRANCIOSI & ASSMANN LTDA EXECUTADO: LEONARDO 

LOPES REZENDE, RENATO FERREIRA REZENDE, CRISTIANE LOPES 

RESENDE E REZENDE Vistos em correição. 1. Cuida-se de ação de 

execução para entrega de coisa incerta c/c pedido de tutela de urgência 

de natureza cautelar proposta por PANTANAL AGRÍCOLA LTDA, em 

desfavor de LEONARDO LOPES REZENDE, RENATO FERREIRA REZENDE 

e CRISTIANE LOPES RESENDE E REZENDE, todos devidamente 

qualificados. 2. Sustenta que para garantir o financiamento da lavoura e o 

pagamento dos insumos e produtos agrícolas adquiridos junto à 

Exequente, os Executados emitiram as Cédulas de Produto Rural AGRP 

-MT 003 -2019/2020 e AGRP -MT 007 -2018/2019 e AGRP -MT 016 

-2017/2018. Ocorre que as Cédulas venceram e nada fora entregue aos 

credores. 3. Afirma que a quantidade de soja objeto das Cédulas foram 

dadas como Penhor Cedular de Primeiro Grau, que a lavoura seria formada 

na Fazenda Morro do Ouro, matriculada sob o nº 322 no C.R.I da comarca 

de Alto Araguaia / MT, e situada no município de Ribeirãozinho/MT. Aduz 

que os executados iniciaram a colheita da safra em janeiro de 2020 e nada 

foi entregue ao credor até o momento, além de estarem entregando grãos 

em nome de terceira pessoa, conforme constato no laudo de vistoria 

agrícola. 4. Assevera que, imprescindível à concessão da tutela de 

urgência, haja vista que a soja é de fácil comercialização, podendo não 

existir mais da noite para o dia. 5. Assim, visando assegurar seu crédito, 

requer, com fundamento no art. 300 e seguinte do CPC, que seja 

concedido liminarmente e “inaldita altera parte”, o arresto de 10.365,16 

sacas de 60 kg de soja industrial em grãos, equivalentes a 621.909,87 

quilogramas de soja, que atualmente se encontrem sendo colhidos na 

Fazenda Morro do Ouro, matrícula nº 322 do RI de Alto Araguaia, 

localizada em Ribeirãozinho/MT – Rodovia MT 100, km 13, direita 2 km, ou 

então que se encontrem depositados em nome dos Executados no 

Armazém da Cargill Agrícola S/A, Avenida Vereador Benedicto Ferreira de 

Moura, nº 2205, Vila Novo Horizonte, Ato Garças -MT, local para onde 

parte dos grãos colhidos está sendo destinado. Os grãos sequestrados 

deverão permanecer depositados no mesmo armazém da Cargill acima 

indicado, porém deverão permanecer depositados em nome da 

PANTANAL AGRÍCOLA, ficando o representante legal do armazém como 

fiel depositário dos grãos. 6. Instruiu o pedido inicial com os documentos 

das págs. 09/74. 7. Declínio de competência para Barra do Garças ao id. 

30586956. 8. O exequente se manifestou no id. 30687665. Vieram-me 

conclusos. É o relato do necessário. Fundamento e Decido. 9. 

Primeiramente, analisando os autos com vagar, verifica-se que apesar do 

credor afirmar na petição inicial que a Fazenda Morro do Ouro, matrícula 

nº 322 do CRI de Alto Araguaia é localizada em Ribeirãozinho/MT, consta 

na matrícula n. 322 que a propriedade é localizada na cidade de Ponte 

Branca. 10. Nesse ínterim, imperioso mencionar que Foro Judicial é a 

denominação dada a todos os serviços prestados pelo Poder Judiciário, 

englobando as escrivanias do cível, do crime, Ofícios do contador, 

partidor, distribuidor, depositário público e avaliador judicial, os juizados 

especiais e todo o aparelhamento destinado ao funcionamento do Poder 

Judiciário. Ainda, Foro Extrajudicial é o local onde são praticados os atos 

notarias e registrais, expressão utilizada para designar os serviços 

prestados pelos Notários e Registradores: Registro Civil, Títulos e 

Documentos, Tabelionato de Notas, Protesto de Títulos, Registro de 

Imóveis, Registro e Distribuição e Registro Civil de Pessoas Jurídicas. 11. 

Apesar de constar no site do TJMT que Ribeirãozinho pertence à Comarca 

de Alto Araguaia, o Código de Organização Judiciária do Estado de Mato 

Grosso-COJE, em seu Anexo nº 01 – Quadro 01, informa que 

Ribeirãozinho é abrangido pela Comarca de Torixoréo/MT, a qual por sua 

vez não foi instalada, motivo pelo qual é jurisdicionada pela Comarca de 

Barra do Garças/MT. Diversamente, no tocante ao Foro Extrajudicial, 

Ribeirãozinho pertence à cidade de Alto Araguaia. 12. Com tais 

considerações, CHAMO O FEITO A ODEM para revogar a decisão que 

declinou a competência, devendo prevalecer à cláusula de eleição do foro. 

13. Passo a análise da tutela de urgência. 14. Trata-se de execução de 

título extrajudicial em que o exequente pugna pela concessão de tutela de 

urgência de natureza cautelar visando o arresto de soja, nos moldes do 

art. 300 et seq do CPC. 15. Nesta toada, verifica-se que o pedido da 

autora encontra respaldo no contido no artigo 301, do CPC, in verbis: Art. 

301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada 

mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto 

contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para 

asseguração do direito. 16. Pois bem. Para concessão de tutela de 

urgência é necessário o preenchimento dos requisitos, quais sejam: 

periculum in mora e fumus boni iuris (artigo 300, do CPC). Art. 300. A tutela 

de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou 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. 17. O fumus boni iuris restou evidenciado nos 

documentos juntados nos autos, os quais evidenciaram a existência do 

negócio entabulado entre as partes, representado pelas Cédulas de 

Produtor Rural AGRP -MT 016 -2017/2018, 07-2018/2019 e 03-2019/2020, 

cujos vencimentos são 20/02/2018, 01/02/2019 e 01/02/2020 (id. 

30576307, 30576308 e 30576311). 18. Desta feita, verifica-se que a 

demandante encontra-se munido de título hábil a demonstrar, até prova 

contrário, serem os requeridos devedores da quantia mencionada nos 

autos. 19. Já com relação ao periculum in mora, tratando-se de produto de 

fácil comercialização evidencia a necessidade do deferimento da medida, 

sendo plausível o fundado receio externado pela credora em ver tornar-se 

inútil a prestação jurisdicional caso não deferida a medida liminarmente. 20. 

Assim, entendo que existem elementos suficientes para demonstrar o 

risco de dano e o perigo pela demora, necessários à concessão da tutela 

de urgência. 21. Contudo, para resguardar o tratamento isonômico às 

partes e, visando o ressarcimento de eventuais danos que a providência 

possa causar ao executado, na esteira do art. 300, § 1º do CPC, entendo 

necessário que o oferecimento de caução real pela parte autora. 22. Ante 

o exposto, preenchido os requisitos do art. 300 do CPC, após a prestação 

de caução, DEFIRO a concessão da tutela de urgência, determinando o 

arresto de 10.365,16 sacas de 60 kg de soja industrial em grãos que se 

encontrem colhidos na Fazenda Morro do Ouro, matrícula nº 322 do CRI de 

Alto Araguaia. Se o caso, que arrestem os grãos depositados em nome 

dos Executados no Armazém da Cargill Agrícola S/A, em Ato Garças. 23. 

DETERMINO que os grãos arrestados fiquem depositados no Armazém da 

Cargill Agrícola S/A, ficando as despesas a cargo da parte exequente até 

decisão final nesses autos. 24. NOMEIO o representante legal do armazém 

e a exequente como fiéis depositários dos grãos arrestados, ficando 

advertios que esta expressamente vedada à comercialização sem ordem 

judicial. 25. INTIME-SE a parte autora a prestar caução, nos termos do art. 

300, § 1º, ambos do CPC, sob pena de revogação do arresto, no prazo de 

05 (cinco) dias, devendo a caução ofertada ser homologada por este 

juízo. DEMAIS ATOS PROCESSUAIS 26. Em seguida, efetivada a tutela de 

urgência deferida, CITEM-SE os executados para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida, consignando-se no mandado o prazo 

para oposição dos embargos (CPC, art. 915), os quais não terão efeito 

suspensivo, exceto na hipótese do art. 919, §1º, do CPC. 27. Não 

noticiado o pagamento no prazo acima, proceda o Sr. Oficial de Justiça de 

imediato à penhora de bens arrestados e respectiva avaliação, lavrando o 

auto de penhora. Deste ato, deverá intimar as partes interessadas para se 

manifestarem em 15 (quinze) dias. 28. Em conformidade com o disposto no 

art. 827, fixo honorários em favor do advogado do exequente no valor 

equivalente a 10% (dez por cento) do valor da execução, verba essa que 

será reduzida à metade em caso de pagamento no prazo assinalado. 29. 

Proceda a secretaria a expedição de certidão de admissão da execução 

para fins de averbação premonitória no registro público, nos termos do art. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070527/3/2020 Página 32 de 272



828 do CPC, após recolhida a taxa de expedição. CUMPRA-SE expedindo 

o necessário. Às providências. Alto Araguaia/MT, data da assinatura 

digital. MARINA CARLOS FRANÇA, Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001296-36.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

F. R. B. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CLARIMUNDO DE RESENDE NETO OAB - GO26885 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. R. B. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1001296-36.2019.8.11.0020. 

AUTOR(A): F. R. B. REU: DENIS RODRIGUES BERIGO Vistos em correição. 

1. Em virtude das Portarias conjuntas 247 e 249 do TJMT e Resolução 313 

do CNJ, instauração do regime de teletrabalho até 30 de abril do corrente 

e, consequente, suspensão das audiências e prazos processuais, 

prejudicada a realização da audiência de conciliação designada para o dia 

23/03/2020. 2. Desta forma, REDESIGNO a solenidade para o dia 15 de 

junho de 2020, às 14h00min, sala 01. Expeça-se o necessário para 

intimação das partes. 3. Após, CUMPRA-SE na íntegra a decisão de id. 

27644056. Às providências. Alto Araguaia, data da assinatura digital. 

MARINA CARLOS FRANÇA, Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 69389 Nr: 457-33.2016.811.0020

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOURIVAL CAVALCANTE DA 

SILVA - OAB:17.826/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA APARECIDA FARIA 

QUEIROZ - OAB:16.818/GO

 Vistos.

 Trata-se de ação de AÇÃO DE GUARDA C.C REGULAMENTAÇÃO DE 

VISITAS proposta por EDILBETO BARBOSA SANTOS, contra SARA ELIS 

REBEIRO DE SOUZA, todos qualificados.

 Entre um ato e outro determinou-se a intimação do autor para se 

manifestar quando ao interesse de prosseguir no feito, tendo em vista 

falta de impulsionamento do processo.

 Intimado o autor deixou transcorrer o prazo in albis, razão pela qual 

procedeu-se a intimação via DJE de seu advogado, que por seu turno 

também não se manifestou nos autos (fls. 219 do PDF).

 Com vista do autos o Ministério Público Estadual opinou pela extinção do 

feito.

 É o relato do essencial, fundamento e decido.

 Compulsando os autos tenho que assiste razão ao Nobre Representante 

do Ministério Público.

 Após sucessivas tentativas de intimação do autor este quedou-se inerte, 

não demonstrando qualquer interesse na continuidade do feito, não 

havendo outro caminho a não ser sua extinção, não podendo no caso em 

apreço o processo ter sua marcha apenas por atos de impulso oficial.

 Posto isto, extingo o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 

485, inciso IV do CPC.

 Sem custas e honorários.

 Intime-se as partes através de seus advogados constituídos.

 Ciência ao MPE.

 Cumpra-se.

 Com o transito em julgado, ARQUIVE-SE com as cautelas de praxe.

 As providências.

 Alto Araguaia, data da assinatura eletrônica.

 MARINA CARLOS FRANÇA

 Juíza de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 1481 Nr: 654-47.2000.811.0020

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PANTANAL COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELOI JOSÉ NIEDERMEIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549

 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.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001045-18.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

DIOCLECIANO BORGES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DE FREITAS PASSOS OAB - MT25786/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIVINO RODRIGUES DE SOUZA (REU)

JOSE CARLOS DE SOUZA (REU)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 1001045-18.2019.8.11.0020. 

AUTOR(A): DIOCLECIANO BORGES DE OLIVEIRA REU: JOSE CARLOS DE 

SOUZA, VALDIVINO RODRIGUES DE SOUZA Vistos em correição. 1. 

Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA tendo como partes as em epígrafe, em que, 

devidamente intimado, o requerente não recolheu as custas e despesas 

processuais conforme determinado – certidão retro. Vieram os autos 

conclusos. É o relatório. FUNDAMENTO e DECIDO. 2. O Código de 

Processo Civil elenca determinados pressupostos inerentes ao próprio 

processo, cuja ausência impossibilita o conhecimento do mérito da ação e, 

por seguinte, a tutela jurisdicional pleiteada em Juízo. 3. Tais pressupostos 

são os requisitos mínimos necessários à existência e ao desenvolvimento 

válido e regular do processo, que se traduzem em matérias de ordem 

pública, a respeito das quais o Juiz pode conhecer de ofício em qualquer 

tempo e grau de jurisdição. 4. No caso vertente, verifica-se a ausência do 

pressuposto de validade, qual seja a petição apta, haja vista que a parte 

autora não se atentou ao prazo concedido para sanar as irregularidades, 

efetuando o recolhimento das custas e despesas processuais para o 

alcance da propositura da ação. 5. Importante frisar, para que o processo 

seja válido e se desenvolva regularmente há necessidade de que a 

petição inicial preencha todos os requisitos legais, essencialmente os 

definidos nos arts. 320 e 321, parágrafo único, do CPC. 6. 

Esquadrinhando-se os autos, averígua-se que a parte requerente não 

emendou a peça inicial, conforme determinado, no prazo legal. 7. Tal 

circunstância, sem dúvida alguma, enseja a impossibilidade do 

conhecimento do pedido e prosseguimento do feito, ante a ausência de 

documento indispensável para a propositura desta ação, de modo que 

deve ser aplicada a sanção prevista no art. 321, parágrafo único, do CPC. 

8. Portanto, imperiosa se faz à declaração da extinção do processo sem 

julgamento de mérito, com arrimo no art. 485, inciso I e IV, do CPC. 9. Ante 

o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

sem resolução de mérito, nos termos do disposto no art. 485, inciso I e IV, 

c/c art. 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. 10. Sem 

custas. 11. Certificado o trânsito em julgado, ao arquivo com as baixas de 

estilo. Prescindível o registro da sentença, nos termos do artigo 317, § 4º, 

da Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral de Justiça – CNGC. P. 

I. Cumpra-se. Alto Araguaia, data da assinatura digital. MARINA CARLOS 

FRANÇA, Juíza de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva
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 Cod. Proc.: 60944 Nr: 74-89.2015.811.0020

 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: ETSS, ALDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÉIA PAULA APARECIDA 

CLAUDIO - OAB:15.120-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 60944

Vistos, etc.

INDEFIRO o pedido da parte autora (ref. 79), uma vez que cabe ao 

interessado promover as diligências necessárias para a localização do 

endereço atualizado da parte, não havendo, in casu, a demonstração do 

esgotamento dos meios possíveis de localização ou a comprovação da 

impossibilidade, na forma do artigo 328 § 5° da CNGC, in verbis: “salvo nos 

casos de comprovada impossibilidade, a busca pelo endereço das partes 

e testemunhas deverá ser feita pela parte interessada (Ministério Público, 

Defensoria Pública e Advogados) e não pela secretaria do juízo”.

INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova a 

citação do requerido nos autos ou comprovar a impossibilidade para tanto, 

sob pena de extinção anômala do processo.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 24 de março de 2020.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 62607 Nr: 734-83.2015.811.0020

 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: CHARLES OLIVEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON DA SILVA LIMA - 

OAB:19558

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

OAB:5736/O

 Desta forma, com base no art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido efetuado por CHARLES OLIVEIRA SILVA. Por consequência, 

JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Condeno o autor ao pagamento 

de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% do valor da 

causa (artigo 85 §2° do CPC). Todavia, suspendo a exigibilidade, vez que 

o autor atua sob o palio da justiça gratuita.Após o trânsito em julgado, 

INTIME-SE a parte autora para requerer o de direito, no prazo de 10 (dez) 

dias. Transcorrido in albis o prazo, ARQUIVEM-SE com as cautelas de 

estilo, sem prejuízo de desarquivamento a pedido do 

interessado.Interposto recurso de apelação, independentemente de 

análise dos requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos 

artigos 994 a 1.014 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelada 

para contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos 

sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com os nossos cumprimentos. 

Transitado em julgado arquivem-se estes autos, com as baixas de cautela 

e estilo, anotando-se as pendências no Distribuidor.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Alto Araguaia/MT, 24 de março de 2020.Adalto 

Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 69053 Nr: 308-37.2016.811.0020

 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: ELISANGELA MOREIRA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON DA SILVA LIMA - 

OAB:19558

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:8184-A

 Código nº 69053Vistos, etc.Procedo ao saneamento do processo, na 

forma do artigo 357 do Novo Código de Processo Civil (Lei nº 

13.105/2016). [...] EXPEÇA-SE certidão de crédito em favor do perito, no 

valor arbitrado, devendo o mesmo ser intimado para que recolha a certidão 

de crédito nesta Secretaria Judicial, no prazo de 30 (trinta) dias.O laudo de 

avaliação deverá conter os requisitos legais, em especial, aqueles 

contidos no art. 872 do CPC/2015.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 71754 Nr: 1423-93.2016.811.0020

 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: CP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HFC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO POR SENTENÇA, para que produza os seus 

jurídicos e legais efeitos, a partilha amigável apresentada à ref. 08, destes 

autos, referente aos bens deixados por HELIENNY FARIAS COSTA, 

atribuindo aos nele contemplados o seu respectivo quinhão hereditário, 

salvo erro ou omissão e ressalvados direitos de terceiros. Por 

consequência, DECLARO EXTINTO o feito com julgamento do mérito, nos 

termos do art. 487, I, do CPC.Sem condenação em custas, uma vez que 

deferido os benefícios da justiça gratuita.Com o trânsito em julgado, 

EXPEÇA-SE o respectivo formal de partilha.Em seguida, ARQUIVEM-SE os 

autos, com as anotações e baixas necessárias.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.Alto Araguaia/MT, 12 de março de 2020.Adalto Quintino da 

SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 71911 Nr: 1490-58.2016.811.0020

 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: CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHEL MOREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:39070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cod. 71911

Vistos, etc.

INDEFIRO o pedido de ref. 56, vez que não se enquadra em quaisquer das 

causas de suspensão do art. 313, do CPC.

Outrossim, INTIME-SE o autor para que de impulso ao feito, ou querendo 

manifeste-se faculdade prevista no artigo 4° do Decreto lei 911/69, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção análoga.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 24 de março de 2020.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 77181 Nr: 4851-83.2016.811.0020

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÉLIA MARIA BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL WALDSCHMIDT MAIA - 

OAB:16887

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .É o relatório. Fundamento e Decido.Inicialmente, considerando que 

ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio (art. 18, do CPP), e 

havendo outros proprietários do imóvel do qual se pleiteia a indenização, 

necessária a inclusão no polo ativo da ação.Outrossim, verifico que a 

autora não apresentou qualquer documento que corrobore a gratuidade da 
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justiça pleiteada nos autos, pelo contrário, os argumentos trazidos na 

inicial demonstram condição financeira diversa, em especial 

considerando-se o pleiteado na indenização do imóvel objeto da ação.No 

mais, insta consignar que a declaração de pobreza goza de presunção 

relativa de veracidade, podendo o pedido de justiça gratuita ser indeferido 

se houver elementos que infirmem a alegada hipossuficiência econômica – 

hipótese dos autos.Com efeito, é preciso ter em mente, conforme 

c o n s i g n a d o  n o  A g r a v o  d e  I n s t r u m e n t o  n º 

1003856-79.2017.8.11.0000/TJMT, que “O benefício em tela tem por 

escopo possibilitar que os verdadeiros necessitados possam dispor de 

acesso à Justiça. Assim, pobre no conceito legal é o trabalhador que 

percebe salário irrisório que mal dá para sustentar a si próprio e ou sua 

família, é o andarilho que não tem onde morar ou desempregados com 

minguados recursos financeiros. Para estes, o legislador reservou a 

isenção das custas do processo, enquanto perdurar o estado de 

pobreza”. Esse, ao que tudo indica, não é o perfil dos 

requerentes.Portanto, INDEFIRO a concessão do benefício de justiça 

gratuita a parte autora. Assim, INTIME-SE o autor que, no prazo de 15 

(quinze) dias, proceda ao recolhimento das custas processuais, bem 

como a retificação do polo passivo da ação, sob pena de indeferimento da 

inicial.INTIME-SE.Cumpra-se expedindo o necessário.Alto Araguaia/MT, 24 

de março de 2019.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 64763 Nr: 1796-61.2015.811.0020

 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: CEREALISTA AGRIPEC LTDA ME, JUCINEY LOPES 

BEZERRA, REGINALDO DIAS DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHEFE DO POSTO FISCAL HENRIQUE PEIXOTO 

- ARAGUAIA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFFERSON APARECIDO POZZA 

FAVARO - OAB:10200/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DENEGO A SEGURANÇA, sem resolução de mérito, na 

forma do artigo 6º, § 5º, da Lei n. 12.016/2009.Custas pagas.Sem 

condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei n. 

12.016/2009).Após o trânsito em julgado devidamente certificado, 

ARQUIVEM-SE os autos, com as cautelas e anotações de 

praxe.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Alto Araguaia/MT, 24 de março 

de 2020.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 66415 Nr: 2508-51.2015.811.0020

 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: LUZIA BORGES VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIA DE ALMEIDA FABRIS, JESSICA DE 

ALMEIDA FABRIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE PEREIRA FERREIRA - 

OAB:43.798/GO, NELSON OLIVEIRA BATISTA - OAB:19.423-A

 Assim, estando satisfeitas as exigências legais, julgo PROCEDENTE O 

PEDIDO, pelo que reconheço a união estável entre Luzia Borges Vieira e 

Laercio Fabris de Carvalho, pelo período de 10 (dez) anos, com termino 

em 07/11/2014 ante o falecimento deste último. Em consequência, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com julgamento do mérito, nos termos 

do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas uma vez que 

a parte autora atua sob o palio da justiça gratuita.Interposto recurso de 

apelação, independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade 

da insurgência, nos termos dos artigos 994 a 1.014 do Código de 

Processo Civil, intime-se a parte apelada para contrarrazões. Vencido o 

prazo, com ou sem elas, subam os autos sem demora ao E. Tribunal de 

Justiça, com os nossos cumprimentos. Após o trânsito em julgado 

devidamente certificado, AO ARQUIVO com as baixas e cautelas de 

estilo.CIÊNCIA ao Ministério Público.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Alto Araguaia/M, 24 de março de 2020.Adalto Quintino da SilvaJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 75929 Nr: 4046-33.2016.811.0020

 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: ARDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO JACOMETTI DE 

OLIVEIRA - OAB:18045/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÉIA PAULA APARECIDA 

CLAUDIO - OAB:15.120-B/MT

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, 

com fundamento no artigo 485, III do NCPC.Sem custas e 

honorários.Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE mediante as anotações e 

baixas necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.Alto Araguaia/MT, 24 de março de 2020Adalto 

Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 30465 Nr: 1151-12.2010.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença de Obrigação de Prestar 

A l i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o  d e  C u m p r i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMÂM, MADC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAYANA AZZULIN CURI - 

OAB:13.963-A/MT, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELOÍSA MARIA DE RESENDE - 

OAB:19209-O/MT, NELSON OLIVEIRA BATISTA - OAB:19.423-A

 Em anexo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90702 Nr: 74-84.2018.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTER MOREIRA CAMPOS, BRADESCO CARTÕES 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO CARTÕES S/A, WALTER MOREIRA 

CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235.738/SP, ARTHUR REZENDE WALDSCHMIDT - OAB:12624/O, 

ÁTILA REZENDE WALDSCHMIDT - OAB:11.049/MT, José Carlos 

Coelho - OAB:34.013/DF, MANOELITO DOS DIAS DE REZENDE NETO - 

OAB:16.855/MT, MOISES BORGES REZENDE JUNIOR - OAB:5374/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235.738/SP, MANOELITO DOS DIAS DE REZENDE NETO - 

OAB:16.855/MT

 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, 26 de março de 2020.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010005-77.2015.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIAL DA CRUZ BANDEIRA (EXEQUENTE)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070527/3/2020 Página 35 de 272



Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM SANTOS ARAUJO OAB - MT2644-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Autos nº 

8010005-77.2015.811.0020 Vistos etc. Antes de analisar o pedido de ID. 

20950481, INTIME-SE a parte exequente para instruir a petição com 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, nos termos do artigo 

524 do CPC. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alto Araguaia/MT, 03 

de março de 2020. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000649-75.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUREA BARRETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/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))

 

INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO, para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar 

o débito, com os acréscimos legais e custas processuais, se houver, sob 

pena de penhora, ADVERTINDO-O que, transcorrido o prazo acima 

mencionado sem o pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa 

e honorários advocatícios, ambos em 10% (dez por cento) sobre o valor 

corrigido, conforme despacho, petição e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado (art. 523 de seguintes do CPC). O prazo de 15 (quinze) dias para 

impugnação ao cumprimento de sentença começará a fluir após o decurso 

do prazo para o pagamento do débito, independentemente de penhora ou 

nova intimação (Art. 525, do CPC).

Comarca de Barra do Bugres

1ª Vara

Sentença

Sentença Classe: CNJ-106 MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO

Processo Número: 1000366-25.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO AUGUSTO MARTINS MAMORÉ OAB - MT21436-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE PORTO ESTRELA (IMPETRADO)

MUNICIPIO DE PORTO ESTRELA (IMPETRADO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

BARRA DO BUGRES SENTENÇA Processo: 1000366-25.2017.8.11.0008. 

IMPETRANTE: SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO 

ESTADO DE MATO GROSSO IMPETRADO: MUNICIPIO DE PORTO ESTRELA, 

MUNICÍPIO DE PORTO ESTRELA Vistos. Trata-se de MANDADO DE 

SEGURANÇA com pedido de antecipação de tutela impetrado pelo 

Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde do Estado de Mato Grosso 

– SINDACS/MT, entidade sindical, representada legalmente por DINORÁ 

MAGALHAES ARCANJO DE CASTRO, por conta de ato ilegal praticado 

pelo senhor EUGÊNIO PELACHIM, Prefeito do Município de Porto 

Estrela-MT, todos devidamente qualificados nos autos. . Alega a 

impetrante que publicado o edital nº 01/2017, para processo seletivo dos 

cargos de Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate a 

Endemias, regido pela Lei Municipal nº 545/2015, Emenda Constitucional nº 

51/2006 e Lei nº 11.350/2006, pôde se verificar que o mesmo consta com 

irregularidades insanáveis, a saber: a) violação do art. 6º da lei 

11.350/2006, ao exigir o comprovante de escolaridade em nível médio do 

candidato ao cargo de agente comunitário de saúde, enquanto que o 

correto é ensino fundamental; b) o candidato será contratado por 

conveniência e necessidade da Secretaria Municipal de Saúde e c) os 

Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate a Endemias serão 

contratados em regime de contrato, todavia o edital não trouxe as 

especificidades exigidas na Lei n.º 11.350/2006 e EC n.º 51/2006. Em vista 

disso, requereu a concessão da liminar pleiteada, in initio litis e inaudita 

altera parts, para determinar o cancelamento do processo seletivo público 

nº 01/2017, e/ou sua retificação. Ao final, requer a concessão dos 

benefícios da justiça gratuita e a procedência integral da demanda, para 

conceder-lhes a segurança pretendida, confirmando a liminar que, 

porventura, tenha sido deferida. A liminar foi deferida no evento 6150717. 

Instada a se pronunciar, a autoridade coatora manteve-se silente, 

conforme certificado no ID 15126643. Na sequência, consta parecer do 

Ministério Público Estadual, manifestando-se pela concessão da ordem, 

como se vê no evento 17692591. Vieram os autos conclusos. É o 

relatório. Fundamento e DECIDO. De início, faz-se necessários alguns 

esclarecimentos quanto ao cabimento do Writ. O mandado de segurança 

está previsto no artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal de 1988. 

Vejamos: LXIX - conceder-se-á Mandado de Segurança para proteger 

direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, 

quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade 

pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder 

Público. O artigo 1º da Lei nº 12.016/2009, estabelece que: Art. 1.º. 

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. 

Nesse sentido, o mandamus visa amparar direitos individuais contra 

abusos praticados pela autoridade pública coatora, desde que 

comprovados os requisitos estabelecidos no art. 1º da Lei n.º 

12.016/2009. In casu, consiste a controvérsia em verificar a legalidade 

dos requisitos apresentados no edital n.º 001/2017, consistente no 

processo seletivo público para realizar contratação de Agentes 

Comunitário de Saúde e Agentes de Combate a Endemias, com relação ao 

critério de escolaridade exigidos aos candidatos à vaga do edital (item 

2.3.8), assim como a contratação do candidato pela Secretaria de Saúde 

segundo os critérios de oportunidade e necessidade da administração 

(item 15.3) e a ausência de especificação quanto as especificidades do 

contrato da categoria. No que se refere ao critério da contratação ao crivo 

da conveniência e necessidade da administração pública, imperioso 

registrar que dentro do prazo de validade do concurso público, a 

administração pública poderá escolher o melhor momento no qual se 

realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, 

a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do 

concursando aprovado dentro do número de vagas disponíveis e, dessa 

forma, um dever imposto ao próprio poder público. Nesse sentido, “uma 

vez publicado o edital do concurso com número de específico de vagas, o 

ato da administração que declara os candidatos aprovados no certame 

cria um dever de nomeação para a própria administração pública e, 

portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado 

dentro desse número de vagas”. (STJ. RMS – 54500 MS 2017/0157308-8, 

Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 15/09/2017). Dito 

isso, de fato, se vê que o item 15.3 do edital n.º 01/2017 consta o critério 

ilegal adotado pela autoridade coatora, consistente na contratação 

conforme as necessidades da Secretaria de Saúde, o que fere o princípio 

da segurança jurídica que deve nortear os atos praticados pelos 

administradores públicos, devendo, portanto, ser retificado esse item. Em 

relação ao critério de escolaridade exigidos aos candidatos à vaga de 

Agentes Comunitário de Saúde e Agentes de Combate a Endemias (item 

2.3.8), a Lei 11.350/06 regulamentou este dispositivo, trazendo as 

seguintes diretrizes: Art. 6.º O Agente Comunitário de Saúde deverá 

preencher os seguintes requisitos para o exercício da atividade: I - residir 

na área da comunidade em que atuar, desde a data da publicação do edital 

do processo seletivo público; II - haver concluído, com aproveitamento, 

curso introdutório de formação inicial e continuada; e III - haver concluído o 

ensino fundamental. § 1.º Não se aplica a exigência a que se refere o 

inciso III aos que, na data de publicação desta Lei, estejam exercendo 

atividades próprias de Agente Comunitário de Saúde. § 2.º Compete ao 
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ente federativo responsável pela execução dos programas a definição da 

área geográfica a que se refere o inciso I, observados os parâmetros 

estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Art. 7.º O Agente de Combate às 

Endemias deverá preencher os seguintes requisitos para o exercício da 

atividade: I - haver concluído, com aproveitamento, curso introdutório de 

formação inicial e continuada; e II - haver concluído o ensino fundamental. 

Parágrafo único. Não se aplica a exigência a que se refere o inciso II aos 

que, na data de publicação desta Lei, estejam exercendo atividades 

próprias de Agente de Combate às Endemias. Portanto, e conforme já 

tratado por este Juízo, considerando que a Lei nº 11.350/2006, ao 

regulamentar a atividade de Agentes Comunitário de Saúde e Agentes de 

Combate a Endemias, impôs como exigência para o aludido cargo a 

conclusão do ensino fundamental, não pode o Poder Público Municipal 

conferir-lhe qualificação diversa, como vem sendo estabelecido no item 

2.3.8 do EDITAL DE ABERTURA E PUBLICAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO 

PÚBLICO N.º 001/2017, do Município de Porto Estrela/MT, sob pena do ente 

municipal extrapolar a sua própria competência legislativa e invadir matéria 

já regulamentada por Lei Federal. Por fim, quanto a exigência das 

especificações do contrato para a citada categoria, verifica-se que tal 

exigência não foi imposta por mera liberalidade ao administrador municipal, 

mas porque está prevista em lei. Aliás, a Constituição Federal, em seu 

artigo 198, §5º, previu a necessidade de lei federal dispor sobre o regime 

jurídico do agente comunitário de saúde. E cumprindo a disposição 

constitucional, conforme mencionado alhures, a Lei nº 11.350/06 

estabeleceu o seguinte: Art. 2º O exercício das atividades de Agente 

Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias, nos termos 

desta Lei, dar-se-á exclusivamente no âmbito do Sistema Único de Saúde - 

SUS, na execução das atividades de responsabilidade dos entes 

federados, mediante vínculo direto entre os referidos Agentes e órgão ou 

entidade da administração direta, autárquica ou fundacional. Art. 14. O 

gestor local do SUS responsável pela contratação dos profissionais de 

que trata esta Lei disporá sobre a criação dos cargos ou empregos 

públicos e demais aspectos inerentes à atividade, observadas as 

especificidades locais. Art. 16. Fica vedada a contratação temporária ou 

terceirizada de Agentes Comunitários de Saúde e de Agentes de Combate 

às Endemias, salvo na hipótese de combate a surtos endêmicos, na forma 

da lei aplicável. Assim, o Município somente poderá realizar qualquer 

processo seletivo Público para a contratação de Agentes Comunitário de 

Saúde e Agentes de Combate a Endemias desde que siga todas as regras 

da lei 11.350/2006 e EC 51/2006, legislações esta especificas para a 

categoria. No caso dos autos, observa-se que o edital não delimitou a área 

de atuação dos agentes concorrentes a vaga, assim como não vedou a 

atuação do agente comunitário de saúde que não residir na localidade 

escolhida, em afronta ao disposto no art. 6º, inciso I, da lei n.º 11.350/06. 

Logo, restando ausente previsão legal acerca da delimitação da região de 

atuação do agente, desarrazoada é a disposição do edital, uma vez que 

não delimita as condições ao exercício do cargo de agente de saúde e de 

combate a endemias. Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos 

consta CONCEDO A SEGURANÇA, o que faço com resolução do mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, ratificando 

in totum os termos da liminar deferida no ID 6150717. Sentença sujeita a 

duplo grau de jurisdição, a teor do disposto no artigo 14, § 1º, da Lei nº 

12.016/2009. CIÊNCIA ao Ministério Público. Sem custas processuais e 

nem honorários advocatícios, pois incabíveis neste caso. PUBLIQUE-SE. 

INTIMEM-SE. Após o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as baixas 

pertinentes. ÀS PROVIDÊNCIAS. Barra do Bugres/MT, 25 de março de 

2020. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000347-48.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

A D A PEIXOTO - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISMAR SANCHES LOPES OAB - MT1708-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS DA GERÊNCIA DE CONTROLE E 

TRAMITAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO DA 

SUPERINTENDÊNCIA DE NORMAS DA RECEITA PÚBLICA (IMPETRADO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

Vistos etc. Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA C/C PEDIDO LIMINAR 

impetrado por ADA PEIXOTO contra ato da Gerencia de Controle e 

Tramitação de Processo Administrativo Tributário da Superintendência de 

Normas da Receita Pública, Sr. JOSÉ EMETERIO RIBEIRO NETO, todos 

qualificados nos autos em epígrafe. No id, o impetrante requer a 

desistência da ação. É o breve relato. Decido. O mandado de segurança, 

visando unicamente à invalidação de ato de autoridade, admite desistência 

a qualquer tempo, independentemente de consentimento do impetrado. 

Realmente, não se confundindo com as outras ações em que há direitos 

das partes em confronto, o impetrante pode desistir da impetração, ou 

porque se convenceu da legitimidade do ato impugnado, por qualquer 

conveniência pessoal, ou por entender que houve a perda do objeto, que 

não precisa ser indicada nem depende de aquiescência do impetrado. 

Diante do exposto, acolho o pedido de desistência formulado pela parte 

impetrante e, com fundamento no art. 485, VIII, CPC e art. 6º, § 5º, da Lei 

12.016/2009, extingo o processo, sem resolução do mérito. Sem custas ou 

honorários advocatícios. A presente sentença transita em julgado com a 

sua publicação. Publique-se. Cumpra-se. Após, arquivem-se com as 

baixas necessárias. Barra do Bugres, 26 de março de 2020. SILVIO 

MENDONÇA RIBEIRO FILHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000475-68.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO DOS REIS MAGOGA OAB - SP283834 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ELPIDIO DE MORAES CAVALCANTE (AUTORIDADE COATORA)

ELIETE SILVA (IMPETRADO)

MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA JULIA SE BALAO OAB - MT0008272A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA (IMPETRADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

SENTENÇA Processo: 1000475-68.2019.8.11.0008. IMPETRANTE: PRIME 

CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA IMPETRADO: ELIETE 

SILVA, MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA AUTORIDADE COATORA: JOSE 

ELPIDIO DE MORAES CAVALCANTE Vistos etc. Trata-se de MANDADO DE 

SEGURANÇA aforado por PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA 

EMPRESARIAL LTDA, devidamente qualificado nos autos, em face de ato 

ilegal e arbitrário praticado por ELIETE SILVA, Pregoeira Oficial da 

Prefeitura Municipal de Nova Olímpia/MT designada pela Portaria n.º 

058/2019, apontada como autoridade coatora. Alega a impetrante, em 

apertada síntese, que o edital n.º 032/2019/PMNOP, a ser realizado na 

modalidade pregão presencial, é nulo, em razão de vícios insanáveis, 

elencados nos itens previstos no certame a seguir: 1) da admissão de 

impugnação ao ato convocatório e possibilidade de protocolo da 

impugnação via e-mail; 2) da violação ao princípio do julgamento objetivo 

(ou subjetiva vedação de ofertar taxa negativa); 3) da ilegal obrigação da 

gerenciadora garantir preço de mercado dos produtos e 4) da cláusula de 

atualização de pagamento. A liminar foi indeferida. No id. 22704175, o 

impetrante requer a apreciação de nova liminar, desta feita com base no 

Edital de n. número 49/2019, que veio a substituir o Edital primeiro de n. 32. 

O pedido foi indeferido, desta feita pelo fato da necessidade do autor 

impetrar novo MS. É o breve relato. Decido. Conforme se fundamentou na 

segunda decisão proferida por este juízo, a causa de pedir e os pedidos 

objetos do mandado de segurança em epígrafe fundam-se em um ato 

administrativo que não mais existe, uma vez que a administração anulou o 

Edital fustigado, editando outro em seu lugar. Com efeito, anulado o edital 

que deu azo à propositura do presente mandamus, há perda 

superveniente do interesse processual e consequentemente perda do 

objeto. Por todo o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução 

do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil. Sem custas ou honorários advocatícios. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Transitado em julgado, arquivem-se com as baixas 

necessárias. Barra do Bugres, 26 de março de 2020. SILVIO MENDONÇA 

RIBEIRO FILHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000735-82.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:
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IVONE DA ROCHA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ ZANATTA PIASSA OAB - MT24671/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Prefeitura Municipal de Barra do Bugres (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

BARRA DO BUGRES SENTENÇA Processo: 1000735-82.2018.8.11.0008. 

IMPETRANTE: IVONE DA ROCHA IMPETRADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE 

BARRA DO BUGRES Vistos. Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA C/C 

TUTELA ANTECIPADA aforado por IVONE DA ROCHA, devidamente 

qualificada nos autos, em face de omissão do PREFEITO MUNICIPAL DE 

BARRA DO BUGRES/MT, Sr. Raimundo Nonato de Abreu Sobrinho, 

apontado como autoridade coatora. Aduz a impetrante que é servidora 

pública municipal efetiva desde o ano 1995, no cargo de professora da 

Educação Básica. Não obstante, em 2004 teve a gratificação de símbolo 

DM02, no valor de R$ 341,85 (trezentos e quarenta e um reais e oitenta e 

cinco centavos), incorporada aos seus vencimentos, através da Portaria 

n.º 057/2004, em obediência aos termos do art. 229 da Lei Municipal nº 

1.348/2002 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos deste 

Município), o qual reafirmou a validade dos direitos assegurados pela Lei 

nº 1.246/2000. Relata que no ano seguinte, em 2005, a municipalidade ao 

realizar a reestruturação do plano de cargos, carreiras e salários dos 

servidores municipais, através da Lei Complementar n.º 004/2005, fez 

absorver os valores da vantagem pessoal nominal incorporada aos seus 

proventos, cujo direito era certo e adquirido, deixando de observar o 

enquadramento específico da impetrante as novas regras estipuladas na 

Lei Complementar n.º 004/2005, em seus artigos 39, §2º, e 40, parágrafo 

único. Isso porque, a comissão de enquadramento dos servidores 

públicos municipais foi única, não distinguindo aqueles que já dispunham 

de uma incorporação a seus proventos antes da publicação dessas 

novas regras que revisaram os planos antigos de carreira, bem como 

criaram regras diversas para servidores novos, daqueles que apenas se 

beneficiariam com o novo enquadramento, sem, contudo, terem direito 

adquirido sobre os valores já incorporados na carreira/proventos. Com 

isso, afirma que a revisão salarial concedida pelo Plano de Carreira dos 

Professores da Rede Municipal de Educação absorveu o valor da 

incorporação adquirida anteriormente e as diluiu na nova tabela salarial, ou 

seja, houve a absorção da gratificação adquirida anteriormente 

incorporada em seus vencimentos pelas novas progressões da carreira, 

sem observar a previsão expressa do art. 40 da LC n.º 04/2005, que 

prevê a distinção de dois grupos de servidores municipais diversos, 

sendo “os enquadrados conforme o art. 39, com vantagem pessoal 

nominalmente identificável – VPNI, variável, pois apenas a diferença a 

maior, ou o “que resta” deveria compor a VPNI”, e aqueles que “não se 

enquadravam a nova regra, conforme prevê o art. 40, beneficiados pela 

Lei 1.246/2000, com as incorporações”. A situação, por outro lado, foi 

constatada pelo ente municipal através do Decreto n.º 094/2016, o qual 

estabeleceu valores específicos para 08 servidores com vantagem 

pessoal incorporada, distinguindo-os dos demais, todavia, não o fez em 

relação a impetrante, que primeiro não obteve resposta a manifestação 

protocolada no ano de 2015, e, renovando o pedido em 29/05/2018, o 

mesmo foi indeferido pelo parecer jurídico de n.º 232/2018, sob o 

fundamento de preclusão do direito pretendido, em razão do lapso 

temporal transcorrido até o protocolo do requerimento, com base nas 

disposições contidas na Lei Complementar Municipal n.º 004/2005 e 

alterações posteriores previstas na Lei Complementar n.º 002/2013, 

inclusive na própria Lei de Responsabilidade Fiscal. Ao final, requer a 

concessão da medida liminar, posteriormente, pleiteia seja concedida a 

segurança pretendida, confirmando a liminar que, porventura, tenha sido 

deferida. Foi indeferido de plano a medida liminar, em razão dos 

argumentos explicitados no evento. Em seguida, no evento, consta a 

informação da intimação e notificação do ente público, na pessoa de seu 

procurador legal. Contudo, foi certificado o decurso do prazo sem 

qualquer manifestação nos autos, como se vê no evento. Instado a se 

pronunciar, a representante do Ministério Público Estadual deixou de 

apresentar manifestação. Vieram os autos conclusos. É o relatório. 

Fundamento e DECIDO. Como se vê do relatório, trata-se de MANDADO DE 

SEGURANÇA, impetrado por IVONE DA ROCHA, devidamente qualificada 

nos autos, em face de omissão do PREFEITO MUNICIPAL DE BARRA DO 

BUGRES/MT, Sr. Raimundo Nonato de Abreu Sobrinho, apontado como 

autoridade coatora. A priori, consigne-se que o feito comporta o 

julgamento antecipado, pois a questão de mérito é unicamente de direito, 

prescindindo de instrução probatória, nos termos do art. 355, inciso I, 

primeira parte, do Código de Processo Civil. Inexistindo preliminares, passo 

ao julgamento do feito. No mérito, registre-se que o mandado de 

segurança é ação constitucional fundamentada na proteção ao direito 

líquido e certo ameaçado por ilegalidade ou abuso de poder de autoridade 

pública. O direito líquido e certo é aquele manifesto quanto à existência e 

delimitado em sua extensão, cujos requisitos possam ser aferidos de 

plano. No caso dos autos, pretende a impetrante o restabelecimento das 

incorporações das gratificações concedida pelo art. 130 da Lei Municipal 

n.º 1.246/2000, posteriormente ratificado pelo art. 229 da Lei n.º 

1.349/2002, e pelo art. 40 da LCM de n.º 004/2005, que assim dispunha: 

Art. 130 Além do vencimento, poderão ser pagas ao servidor as seguintes 

vantagens: I - indenizações; II - auxílios pecuniários; III - gratificações e 

adicionais. § 1º As indenizações e os auxílios pecuniários não se 

incorporam ao vencimento ou provento, para qualquer efeito. Este 

parágrafo foi alterado pelo Art. 1º da Lei Municipal nº 1.327/2001 de 

06/12/2001, e passou a vigorar com a seguinte redação: § 1º As 

indenizações, os auxílios e gratificações pecuniárias não se incorporam 

ao vencimento ou provento, para qualquer efeito. § 2º O servidor do Poder 

Público Municipal Efetivo ou Estável, por força da Constituição Federal, que 

tenha 05 (cinco) anos consecutivos ou 10 (dez) anos interpolados que 

ocupar cargo em comissão, ou função gratificada, ao se afastar do 

mesmo, fará jus as suas respectivas vantagens, incorporando-se 

integralmente à sua remuneração ou subsídio. (Este parágrafo foi 

suprimido pelo Art.1º da Lei Municipal nº 1.327/2001). Lei n.º 1.348/2000 

[...] Art. 229: Fica garantido aos servidores públicos do Município de Barra 

do Bugres, todos os direitos adquiridos sobre a vigência da Lei 

Complementar n.º 1.246/2000. Não obstante, denota-se que após os fatos 

narrados na inicial, sobreveio a Lei Complementar Municipal n.º 004/2005, 

que reestruturou o plano de cargos, carreiras e vencimentos de todos os 

servidores públicos municipais, bem como previu expressamente os 

critérios que orientariam as concessões das gratificações. Vejamos: Art. 

39. O Enquadramento dos cargos previstos nesta lei, no nível de 

vencimento será efetuado automaticamente de acordo com o tempo de 

efetivo exercício no serviço público municipal de Barra do Bugres, na 

forma do anexo XIV desta lei. §1º. Para efeito do disposto neste artigo 

serão computados os anos completos de serviço público municipal, 

ficando as frações em meses e dias como contagem inicial dos interstícios 

necessários aos mecanismos de desenvolvimento previstos neste plano. 

§2º. Caso ocorra de o disposto no parágrafo anterior, não ser suficiente 

para sanar a diferença observada, o que resta deverá compor vantagem 

pessoal nominalmente identificável, reajustáveis na mesma data e pelo 

mesmo índice que aplicar aos servidores públicos municipais. Art. 40. Aos 

servidores efetivos não enquadrados na carreira instituída pela presente 

lei, em decorrência de enquadramento das vantagens previstos nas Leis 

Municipais nº 1.246, de 23 de junho de 2.000 e 1.349, de 29 de abril de 

2.002, fica assegurado a cada biênio do aniversário de suas respectivas 

posses, o acréscimo de percentual, por elevação de nível, pelo tempo de 

serviço, conforme previsto no anexo IV, desta lei. Parágrafo único. Fica 

concedido reajuste de 22% (vinte e dois por cento), para os servidores 

enquadrados no disposto deste artigo a ser aplicado sobre o vencimento 

do mês de maio de 2005. Nesta oportunidade, percebe-se que a 

discussão acerca da supressão da vantagem pecuniária por ato único do 

Poder Público Municipal, de efeito concreto, ocorreu após a promulgação 

da LCM n.º 004/2005. Vejamos: LEI COMPLEMENTAR Nº 004/2005 Dispõe 

sobre a criação e transformação de cargos na Administração Direta, 

reestrutura o Plano de Carreiras da Prefeitura Municipal de Barra do 

Bugres, e dá outras providências. A Câmara Municipal de Barra do 

Bugres, tendo em vista o que dispõe o artigo 59 da Lei Orgânica Municipal, 

aprova e o Prefeito Municipal ANICETO DE CAMPOS MIRANDA, nos termos 

do artigo 77 da Lei Orgânica Municipal, sanciona a seguinte lei. Título I - 

Disposições Preliminares Capítulo I - Das Disposições Gerais Art. 1º. Esta 

Lei Complementar reestrutura o Plano de Cargos e Carreira dos Servidores 

Públicos do Município de Barra do Bugres, transforma os 440 

(quatrocentos e quarenta) cargos ocupados e vagos, instituído pela Lei 

Municipal nº 1.349, de 29 de abril de 2.002, alterada pelas Leis Municipais 

nº 1.420, de 04 de Junho de 2.003 e 1.472, de 10 de março de 2.004, e 
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amplia a quantidade de vagas pertencentes ao quadro geral. (...) Ademais, 

analisando os anexos da citada LCM, podemos ver em seus Anexos I, II e 

IV, que foram redefinidos os cargos, as lotações, a carga horária, a 

quantidade de vagas, a nomenclatura dos cargos, a tabela de 

vencimentos e a forma de progressão na carreira com as diversas 

classes, de acordo com o tempo de serviço na função. Com efeito, 

realizada a reestruturação da carreira do servidor, este tem o prazo de 05 

(cinco) anos para buscar qualquer tipo de recomposição salarial que 

entende devida, sob pena de prescrição do próprio fundo do direito. Aliás, 

por ocasião do julgamento do julgamento do RE 561.836/RN, relatado pelo 

Exmo. Ministro Luiz Fux, o Eg. Supremo Tribunal Federal exarou o 

entendimento no sentido de que, havendo reestruturação na carreira do 

servidor, escoado aquele lapso temporal, ocorre a prescrição do próprio 

fundo do direito alegado. Vejamos: (...) A reestruturação dos cargos no 

âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei nº 

10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem 

para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido 

Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso extraordinário interposto pelo 

estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, 

porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual 

será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e 

declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei nº 6.612, de 16 

de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte. (RE 561836, Relator 

(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013). grifou-se. 

Nesta esteira, o termo “ad quem” para pleitear eventual pagamento de 

diferenças remuneratórias decorrentes de atos equivocados praticados 

pela administração pública é a data de vigência da lei que reestruturou a 

remuneração da sua carreira, observada a prescrição quinquenal das 

parcelas anteriores. Não custa lembrar que todo e qualquer direito contra 

a Fazenda Pública - direito de qualquer natureza - no tocante à prescrição, 

aplica-se o Decreto nº 20.910/32, cujo prazo previsto é de 05 (cinco) 

anos. No caso dos autos, o plano de cargos e carreira da impetrante 

sofreu a primeira reestruturação no ano de 2005, motivo pelo qual a 

pretensão inicial já encontra-se fulminada pela prescrição, uma vez que a 

ação vertente foi proposta somente no ano de 2018. Desse modo, forçoso 

reconhecer que prescrito está o próprio fundo de direito, pois, no caso 

concreto, não há como rever a relação jurídica fundamental, tampouco 

autorizar o pagamento das parcelas transitórias eventualmente devidas no 

quinquênio posterior à reestruturação da carreira haja vista que a ação da 

impetrante foi proposta após o decurso do prazo quinquenal. Ressalta-se 

por último, e não menos importante, que o remédio constitucional deve ser 

proposto no prazo legal, sob pena de decadência, conforme preconiza a 

LMS: "Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á 

decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, 

do ato impugnado." Sendo assim, tendo o ato coator sido praticado em 

2005 é forçoso reconhecer o instituto da decadência em relação à 

pretensão do autor. Diante desses fundamentos, DENEGO A SEGURANÇA 

vindicada, e consequentemente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, o que 

faço com a análise do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC c/c 

artigo 6º, §5º, da Lei Federal 12.016/09. Sentença não sujeita ao reexame 

necessário, conforme inteligência do §1º do art. 14 da Lei n. 10.016/09. 

Sem custas processuais e nem honorários advocatícios, pois incabíveis 

neste caso. Após o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as baixas 

pertinentes. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Barra do Bugres/MT, (data 

registrada no Sistema). Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 156392 Nr: 6296-70.2019.811.0008

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

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADSS, PAULO SERGIO SABINO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREIA PRATES DOS SANTOS SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLINE JULIANA LEITE - 

OAB:22499/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 a 

parte autora para que caso queira apresente no prazo de 15 dias 

impugnação a contrestação de fls. 34-51, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 156822 Nr: 6560-87.2019.811.0008

 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: GABRIEL GARCIA CLINICA MEDICA EIRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE DENISE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONIDAS CARGNIN QUATRIN - 

OAB:22284/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO GESTOR JUDICIÁRIO (ATOS)

Nos termos da legislação vigente e Provimento (artigo 482 da CNGC e 

artigos 152 e 203 do CPC), impulsiono o feito com a finalidade de intimar a 

parte autora para que caso queira apresente a impugnação a 

contestação, no prazo de 15 dias das fls. 85-110.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 157581 Nr: 6989-54.2019.811.0008

 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: NILDO LIMA QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ZANCANARO QUEIROZ - 

OAB:13393/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 a 

parte autora para que caso queira apresente impugnação a contestação 

de fls. 142-260, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 157835 Nr: 7123-81.2019.811.0008

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILDA MATIS SOUZA, ZILDA MATIS SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAGOBERTO MARIANO 

BERNARDI - OAB:5052/O, JOSÉ BERILO DOS SANTOS - OAB:3184, 

JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - OAB:7072-MT, JULIANO 

HIGINO DA SILVA JUNIOR - OAB:4045/O, WELDER GUSMA JACON - 

OAB:18.570 OAB 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 a 

embargante para que caso queira, apresente no prazo legal as 

contrarrazões aos embargos de declaração de fls. 395-396.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 157412 Nr: 6895-09.2019.811.0008

 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: ROSELY MONTEIRO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDI CAMPAROTO ELIZIÁRIO - 

OAB:13966/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que a 

contestação foi ofertada no prazo legal. Sendo assim, retifico 

impulsionamento anterior e impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimar a parte autora para querendo apresente impugnação à contestação 

ofertada.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000479-08.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE ASSAID CARAN NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIETE AIR FRANCE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALFREDO ZUCCA NETO OAB - SP154694-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: 

1000479-08.2019.8.11.0008. REQUERENTE: JORGE ASSAID CARAN NETO 

REQUERIDO: SOCIETE AIR FRANCE Vistos. Intime-se a parte autora para 

manifestar no processo, requerendo o que de direito para o regular 

andamento do feito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique e faça o 

processo concluso. Cumpra-se. Barra do Bugres/MT (data registrada no 

sistema). Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000990-74.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ELISSON LINCK NUNES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE GUEDES CARDOSO OAB - MT10942/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AURETE MACHADO DOS SANTOS RIBEIRO (EXECUTADO)

 

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. 1000990-74.2017.8.11.0008 Valor da causa: 

R$ 6.411,53 ESPÉCIE: [Nota Promissória, Obrigação de Fazer / Não Fazer]

->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO ATIVO: Nome: ELISSON 

LINCK NUNES Endereço: Avenida Cuiabá, 921, Comercial - Sala 02, Centro, 

BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 POLO PASSIVO: Nome: 

AURETE MACHADO DOS SANTOS RIBEIRO Endereço: Avenida Joaquim 

Mariano de Miranda, 84, Residencial, Centro, BARRA DO BUGRES - MT - 

CEP: 78390-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA da penhora realizada nos autos, bem como, para se manifestar 

no prazo legal. , 25 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.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000095-79.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

LURDES BATISTA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT13741-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):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES DESPACHO Processo: 

1000095-79.2018.8.11.0008. EXEQUENTE: LURDES BATISTA DA SILVA 

EXECUTADO: VIVO S.A. Vistos etc. Trata-se de cumprimento de sentença 

intentada por LURDES BATISTA DA SILVA em face de VIVO S/A. Assim, 

INTIMEM-SE a parte executada VIVO S/A, na pessoa de seu advogado, 

para que no prazo de quinze (15) dias efetue o pagamento do débito no 

valor de R$ 4.749,00, devendo ser corrigidos até a data do efetivo 

pagamento, sob pena de não o fazendo ser acrescido de multa no 

percentual de dez por cento (artigo. 523, § 1º, do CPC). Decorrido o prazo 

de quinze dias sem notícia de pagamento, dê-se vista ao exequente para 

que se manifeste requerendo o que de direito. Intimem-se. Cumpra-se. 

Barra do Bugres/MT (data registrada no sistema). Sílvio Mendonça Ribeiro 

Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000687-60.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JURANDI LEMES SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

 

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. 1000687-60.2017.8.11.0008 Valor da causa: 

R$ 14.480,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO ATIVO: Nome: BANCO 

BRADESCO Endereço: AV COUTO MAGALHÃES, n XX,, AO LADO DA 

PRAÇA AQUIDABAN, CENTRO, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78110-400 

POLO PASSIVO: Nome: JURANDI LEMES SILVA Endereço: RUA 

PLANALTO PRINCIPAL QUADRA 41, LOTE10, PLANALTO, PORTO 

ESTRELA - MT - CEP: 78398-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA da r decisao: ...Decorrido o prazo de quinze dias sem 

notícia de pagamento, intime-se o exequente para que se manifeste. , 25 

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 
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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: 1000674-27.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA APARECIDA DA SILVA DOMINGOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE DE ALMEIDA ARAUJO OAB - MT19362-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLORINDO AUTO POSTO LTDA (EXECUTADO)

 

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. 1000674-27.2018.8.11.0008 Valor da causa: 

R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [Direito de Imagem, Inclusão Indevida em Cadastro 

de Inadimplentes]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO ATIVO: 

Nome: LUCIANA APARECIDA DA SILVA DOMINGOS Endereço: Rua Real, 

299, Maracanã, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 POLO 

PASSIVO: Nome: FLORINDO AUTO POSTO LTDA Endereço: Rodovia MT 

358, Km 03, Rodovia MT 358, BR, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 

78390-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA 

para se manifestar quanto a certidão do oficial de justiça, bem como 

intimar o exequente, para informar o endereço atualizado do executado. , 

25 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: 1000301-59.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA INACIA DE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLENE CRISTINA GUEDES PIRES DA SILVA OAB - MT23856/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES (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. 1000301-59.2019.8.11.0008 Valor da causa: 

R$ 21.821,94 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Material, Indenização por 

Dano Moral]->PETIÇÃO CÍVEL (241) POLO ATIVO: Nome: MARINA INACIA 

DE SANTANA Endereço: RUA TIRADENTES, 100, MARACANÃ, BARRA DO 

BUGRES - MT - CEP: 78390-000 POLO PASSIVO: Nome: ESTADO DE 

MATO GROSSO Endereço: AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 

1372, AC PALÁCIO PAIAGUAS, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78045-970 Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES 

Endereço: PRAÇA FELIPE MENDES, 1000, CENTRO, BARRA DO BUGRES - 

MT - CEP: 78390-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para , Havendo na contestação, intime-se o autor para replicar 

em 15 (quinze) dias. B. Bugres, 25/03/2020

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001111-05.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

EVA GOMES DA SILVA OLIVEIRA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE GUEDES CARDOSO OAB - MT10942/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA BESERRA SICSU (EXECUTADO)

 

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. 1001111-05.2017.8.11.0008 Valor da causa: 

R$ 2.593,68 ESPÉCIE: [Duplicata, Obrigação de Fazer / Não Fazer]

->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO ATIVO: Nome: EVA GOMES 

DA SILVA OLIVEIRA - EPP Endereço: Avenida Hitler Sansão, 1174, 

Comercial, Centro, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 POLO 

PASSIVO: Nome: ANA PAULA BESERRA SICSU Endereço: Avenida 

Castelo Branco, s/n, ao lado da casa n 1417, Centro, BARRA DO BUGRES 

- MT - CEP: 78390-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para se manifestar quanto a certidão do oficial de justiça ID 

27238860. , 26 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: 1000165-62.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

RYAN BRITO DA SILVA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070527/3/2020 Página 41 de 272



FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE 

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

{processoTr fHome.nomeJu izOrgaoJu lgador }  PROCESSO n . 

1000165-62.2019.8.11.0008 Valor da causa: R$ 10.312,12 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, Telefonia]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: RYAN BRITO DA SILVA 

SOARES Endereço: RUA TEOFELO BARBALHO DE OLIVEIRA, 10, SANTA 

ROSA, NOVA OLÍMPIA - MT - CEP: 78370-000 POLO PASSIVO: Nome: 

VIVO S.A. Endereço: RUA MARTINIANO DE CARVALHO, 851, 14 andar, 

BELA VISTA, SÃO PAULO - SP - CEP: 01321-001 Senhor(a): requerido A 

presente carta tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos 

termos do processo acima indicado, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 

9.099/95, apresente contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 

(dez) dias, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. , 26 

de março de 2020. Atenciosamente, (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

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

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

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

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

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

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: 1000594-29.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA NOIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON VIEIRA NOIA JUNIOR OAB - MT0018529A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO GONCALVES (EXECUTADO)

 

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. 1000594-29.2019.8.11.0008 Valor da causa: 

0,00 ESPÉCIE: [Ato Atentatório à Dignidade da Justiça]->EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: SANDRA APARECIDA 

RIBEIRO DA SILVA NOIA Endereço: AVENDIDA PREFEITO ISRAEL 

ANTUNES MARQUES, 258, CENTRO, DENISE - MT - CEP: 78380-000 POLO 

PASSIVO: Nome: PAULO ROBERTO GONCALVES Endereço: AVENIDA 

OLACIR DE MORAES, OURO VERDE, NOVA OLÍMPIA - MT - CEP: 

78370-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA 

para fornecer o endereço atual e completo do devedor Para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015, conforme 

despacho, e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

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

seguem descritas no corpo deste mandado. COMPLEMENTO : 1. Nos 

termos do art 485, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando: II - o 

processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das 

partes; III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o 

autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; ADVERTÊNCIAS AO 

OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e 

intimações, independentemente de autorização judicial, poderão 

realizar-se no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora 

do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 

(duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu 

domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de 

ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer 

vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na 

hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo 

expressamente determinado, os mandados deverão estar cumpridos no 

prazo máximo de (10) dez dias. , 26 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000997-66.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA S. DE SOUZA PIZOLOTTO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE GUEDES CARDOSO OAB - MT10942/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEONICE PEREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

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. 1000997-66.2017.8.11.0008 Valor da causa: 

R$ 1.051,01 ESPÉCIE: [Obrigação de Fazer / Não Fazer]->CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA (156) POLO ATIVO: Nome: RENATA S. DE SOUZA 

PIZOLOTTO - ME Endereço: Avenida Presidente Castelo Branco, 599, 

Comercial, Centro, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 POLO 

PASSIVO: Nome: CLEONICE PEREIRA DOS SANTOS Endereço: Avenida 

das Nações, 978, Residencial, Maracanã, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 

78390-000 FINALIDADE: INTIMAR O ADVOGADO PARA FORNECER O 

ENDEREÇO COMPLETO E ATUALIZADO DO RECLAMADO. EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485 

da Lei 13.105/2015, conforme despacho, e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 
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mandado. COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do CPC, o juiz não 

resolverá o mérito quando: II - o processo ficar parado durante mais de 1 

(um) ano por negligência das partes; III - por não promover os atos e as 

diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias; ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do 

art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, independentemente de 

autorização judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, 

nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o 

disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do 

art. 252, do CPC, quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver 

procurado o citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, 

deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família 

ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim 

de efetuar a citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da 

CNGC inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados 

deverão estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. , 26 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: 1000135-27.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

CINEIDE APARECIDA PEREIRA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE 

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

{processoTr fHome.nomeJu izOrgaoJu lgador }  PROCESSO n . 

1000135-27.2019.8.11.0008 Valor da causa: R$ 10.205,38 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: CINEIDE APARECIDA PEREIRA DE JESUS Endereço: 

Av. Primavera, S/N, Centro, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 

POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: RUA MARTINIANO DE 

CARVALHO, 851, 14 andar, BELA VISTA, SÃO PAULO - SP - CEP: 

01321-001 Senhor(a): REQUERIDO A presente carta tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos termos do processo acima indicado, 

nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente contrarrazões 

ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste documento. , 26 de março de 2020. Atenciosamente, 

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

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

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

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: 1000830-15.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

AMARILDO FERREIRA RODRIGUES (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 

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. 1000830-15.2018.8.11.0008 Valor da causa: 

R$ 19.000,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: AMARILDO 

FERREIRA RODRIGUES Endereço: FAZENDA SÃO JOSÉ CURUPIRA, SEM 

BAIRRO, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 POLO PASSIVO: 

Nome: BANCO BRADESCO Endereço: BANCO BRADESCO S.A., SN, 

CIDADE DE DEUS, VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para se 

manifestar quanto ao pagamento efetuado pelo devedor, no prazo legal. , 

26 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”, 
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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: 1000850-40.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE BARBOSA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (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. 1000850-40.2017.8.11.0008 Valor da causa: 

R$ 14.480,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: LUIZ HENRIQUE BARBOSA ALVES Endereço: RUA RIO NEGRO, 

355, MARACANA, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 POLO 

PASSIVO: Nome: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Endereço: AVENIDA PAULISTA, 1111, - DE 

1047 A 1865 - LADO ÍMPAR, BELA VISTA, SÃO PAULO - SP - CEP: 

01311-200 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA 

para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias. , 26 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000169-70.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI ALVES LOPES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - DF24214-O (ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT13033-O (ADVOGADO(A))

 

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. 1000169-70.2017.8.11.0008 Valor da causa: 

R$ 20.188,54 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO ATIVO: Nome: CLAUDINEI 

ALVES LOPES Endereço: rua dos girassois, 696, qd 26 lt 02, Alvorecer, 

BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 POLO PASSIVO: Nome: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Endereço: TELEMAT CELULAR, 1300, CENTRO 

(AVENIDA GETÚLIO VARGAS 1300) -, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78045-901 FINALIDADE: intimar a parte autora para manifestar quanto a 

petição e documentos dos Id. 27990946 e 29461663, no prazo de cinco 

dias. (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: 1000575-57.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO ANTONIO PEREIRA PESTANA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOURIVAL DA CRUZ DIAS OAB - MT19538/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MT86844-O 

(ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

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. 1000575-57.2018.8.11.0008 Valor da causa: 

R$ 28.620,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO ATIVO: Nome: ALBERTO 

ANTONIO PEREIRA PESTANA Endereço: RUA MINAS GERAIS, 352, W, 

CENTRO, NOVA OLÍMPIA - MT - CEP: 78370-000 POLO PASSIVO: Nome: 

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A Endereço: ALAMEDA 

MARIA TEREZA, 4266, sala 06, DOIS CÓRREGOS, VALINHOS - SP - CEP: 

13278-181 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA/ 

exequente para juntar procuração com poderes para recebimento de 

valores, no prazo de 15 (quinze) dias , 26 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 
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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: 1000852-10.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON DE MORAES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

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. 1000852-10.2017.8.11.0008 Valor da causa: 

R$ 28.960,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: ROBSON DE MORAES DA SILVA Endereço: PRESIDENTE 

TANCREDO NEVES, S/N, PRONAV, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 

78390-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Endereço: 

TELEFÔNICA BRASIL S/A, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 

1376, CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para manifestar 

quanto ao pagamento realizado pelo requerido. , 26 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.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000530-53.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA JESSICA PEREIRA ROMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAIZA AGUSTINI IMIANI OAB - MT23629/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAGAZINE LUIZA S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO AUGUSTO SOUSA MUNIZ OAB - SP203012 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES SENTENÇA Processo: 

1000530-53.2018.8.11.0008. EXEQUENTE: LAURA JESSICA PEREIRA 

ROMA EXECUTADO: MAGAZINE LUIZA S/A Vistos etc. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. 

Por tudo que dos autos consta, DECLARO EXTINTO o feito, nos termos do 

artigo 924, II, c/c artigo 925, do Novo Código de Processo Civil. Expeça-se 

ALVARÁ em favor da parte exequente. Transitada em jugado, 

ARQUIVE-SE procedendo com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Barra do Bugres/MT (data registrada 

no sistema). Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000742-74.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA DE ALMEIDA 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)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES SENTENÇA Processo: 

1000742-74.2018.8.11.0008. REQUERENTE: DEBORA DE ALMEIDA DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Relatório dispensado, ex vi do 

artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Vieram-me os autos conclusos. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Tentada a intimação da parte autora para 

providenciar o regular andamento do processo, o oficial de justiça não 

obteve êxito na intimação. Verifica-se, desde então, o feito encontra-se 

paralisado em cartório, há mais de 30 (trinta) dias, sem qualquer 

providência da parte interessada. Dispõe o artigo 485, do Código de 

Processo Civil, que: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quanto: (...) III - 

por não promover os atos e diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; Dispõe ainda o § 2º, do 

art. 19 da Lei n. 9099/95: § 2º As partes comunicarão ao juízo as 

mudanças de endereço ocorridas no curso do processo, reputando-se 

eficazes as intimações enviadas ao local anteriormente indicado, na 

ausência da comunicação. É a exata realidade dos autos, posto tentada a 

intimação da autora para dar regular andamento ao processo, não foi 

encontrada no endereço indicado na inicial. Assim, cumpridas as 

formalidades legais, sem a devida manifestação de interesse da parte 

requerente, no sentido de dar prosseguimento ao feito, a extinção do feito 

sem resolução de mérito é medida que se impõe. Em consequência, com 

fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO o presente processo. Sem custas. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado 

devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, observadas as formalidades 

legais. Barra do Bugres/MT (data registrada no sistema). Silvio Mendonça 

Ribeiro Filho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000125-17.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

RUTH ALVES DE OLIVEIRA LUCIO (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):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES SENTENÇA Processo: 

1000125-17.2018.8.11.0008. REQUERENTE: RUTH ALVES DE OLIVEIRA 

LUCIO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Relatório dispensado, ex vi do 

artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Vieram-me os autos conclusos. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Tentada a intimação da parte autora para 

providenciar o regular andamento do processo, o oficial de justiça não 

obteve êxito na intimação. Verifica-se, desde então, o feito encontra-se 

paralisado em cartório, há mais de 30 (trinta) dias, sem qualquer 

providência da parte interessada. Dispõe o artigo 485, do Código de 

Processo Civil, que: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quanto: (...) III - 

por não promover os atos e diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; Dispõe ainda o § 2º, do 

art. 19 da Lei n. 9099/95: § 2º As partes comunicarão ao juízo as 

mudanças de endereço ocorridas no curso do processo, reputando-se 

eficazes as intimações enviadas ao local anteriormente indicado, na 

ausência da comunicação. É a exata realidade dos autos, posto tentada a 

intimação da autora para dar regular andamento ao processo, não foi 

encontrada no endereço indicado na inicial. Assim, cumpridas as 

formalidades legais, sem a devida manifestação de interesse da parte 

requerente, no sentido de dar prosseguimento ao feito, a extinção do feito 

sem resolução de mérito é medida que se impõe. Em consequência, com 

fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO o presente processo. Sem custas. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado 

devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, observadas as formalidades 

legais. Barra do Bugres/MT (data registrada no sistema). Silvio Mendonça 

Ribeiro Filho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000158-70.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILENE BATISTA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES SENTENÇA Processo: 

1000158-70.2019.8.11.0008. REQUERENTE: MARCILENE BATISTA DE 

SOUZA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Relatório 

dispensado, ex vi do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Vieram-me os autos 

conclusos. FUNDAMENTO E DECIDO. Tentada a intimação da parte autora 

para providenciar o regular andamento do processo, o oficial de justiça 

não obteve êxito na intimação. Verifica-se, desde então, o feito 

encontra-se paralisado em cartório, há mais de 30 (trinta) dias, sem 

qualquer providência da parte interessada. Dispõe o artigo 485, do Código 

de Processo Civil, que: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quanto: (...) 

III - por não promover os atos e diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; Dispõe ainda o § 2º, do 

art. 19 da Lei n. 9099/95: § 2º As partes comunicarão ao juízo as 

mudanças de endereço ocorridas no curso do processo, reputando-se 

eficazes as intimações enviadas ao local anteriormente indicado, na 

ausência da comunicação. É a exata realidade dos autos, posto tentada a 

intimação da autora para dar regular andamento ao processo, não foi 

encontrada no endereço indicado na inicial. Assim, cumpridas as 

formalidades legais, sem a devida manifestação de interesse da parte 

requerente, no sentido de dar prosseguimento ao feito, a extinção do feito 

sem resolução de mérito é medida que se impõe. Em consequência, com 

fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO o presente processo. Sem custas. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado 

devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, observadas as formalidades 

legais. Barra do Bugres/MT (data registrada no sistema). SILVIO 

MENDONÇA RIBEIRO FILHO JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000985-18.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

WANIA NADIVA DE CAMPOS FRANCISCO (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):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES SENTENÇA Processo: 

1000985-18.2018.8.11.0008. REQUERENTE: WANIA NADIVA DE CAMPOS 

FRANCISCO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Relatório dispensado, ex 

vi do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Vieram-me os autos conclusos. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Tentada a intimação da parte autora para 

providenciar o regular andamento do processo, o oficial de justiça não 

obteve êxito na intimação. Verifica-se, desde então, o feito encontra-se 

paralisado em cartório, há mais de 30 (trinta) dias, sem qualquer 

providência da parte interessada. Dispõe o artigo 485, do Código de 

Processo Civil, que: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quanto: (...) III - 

por não promover os atos e diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; Dispõe ainda o § 2º, do 

art. 19 da Lei n. 9099/95: § 2º As partes comunicarão ao juízo as 

mudanças de endereço ocorridas no curso do processo, reputando-se 

eficazes as intimações enviadas ao local anteriormente indicado, na 

ausência da comunicação. É a exata realidade dos autos, posto tentada a 

intimação da autora para dar regular andamento ao processo, não foi 

encontrada no endereço indicado na inicial. Assim, cumpridas as 

formalidades legais, sem a devida manifestação de interesse da parte 

requerente, no sentido de dar prosseguimento ao feito, a extinção do feito 

sem resolução de mérito é medida que se impõe. Em consequência, com 

fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO o presente processo. Sem custas. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado 

devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, observadas as formalidades 

legais. Barra do Bugres/MT (data registrada no sistema). Silvio Mendonça 

Ribeiro Filho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000963-57.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIENE OLIVEIRA DA COSTA (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))

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES SENTENÇA Processo: 

1000963-57.2018.8.11.0008. REQUERENTE: ROSIENE OLIVEIRA DA 

COSTA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. Relatório 

dispensado, ex vi do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Vieram-me os autos 

conclusos. FUNDAMENTO E DECIDO. Tentada a intimação da parte autora 

para providenciar o regular andamento do processo, o oficial de justiça 

não obteve êxito na intimação. Verifica-se, desde então, o feito 

encontra-se paralisado em cartório, há mais de 30 (trinta) dias, sem 

qualquer providência da parte interessada. Dispõe o artigo 485, do Código 

de Processo Civil, que: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quanto: (...) 

III - por não promover os atos e diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; Dispõe ainda o § 2º, do 

art. 19 da Lei n. 9099/95: § 2º As partes comunicarão ao juízo as 

mudanças de endereço ocorridas no curso do processo, reputando-se 

eficazes as intimações enviadas ao local anteriormente indicado, na 

ausência da comunicação. É a exata realidade dos autos, posto tentada a 

intimação da autora para dar regular andamento ao processo, não foi 

encontrada no endereço indicado na inicial. Assim, cumpridas as 

formalidades legais, sem a devida manifestação de interesse da parte 

requerente, no sentido de dar prosseguimento ao feito, a extinção do feito 

sem resolução de mérito é medida que se impõe. Em consequência, com 
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fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO o presente processo. Sem custas. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado 

devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, observadas as formalidades 

legais. Barra do Bugres/MT (data registrada no sistema). Silvio Mendonça 

Ribeiro Filho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000980-93.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

VENANCIA ROSA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES SENTENÇA Processo: 

1000980-93.2018.8.11.0008. REQUERENTE: VENANCIA ROSA DE LIMA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Relatório dispensado, ex vi do artigo 

38 da Lei n. 9.099/95. Vieram-me os autos conclusos. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Tentada a intimação da parte autora para providenciar o regular 

andamento do processo, o oficial de justiça não obteve êxito na intimação. 

Verifica-se, desde então, o feito encontra-se paralisado em cartório, há 

mais de 30 (trinta) dias, sem qualquer providência da parte interessada. 

Dispõe o artigo 485, do Código de Processo Civil, que: “Art. 485. O juiz não 

resolverá o mérito quanto: (...) III - por não promover os atos e diligências 

que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; 

Dispõe ainda o § 2º, do art. 19 da Lei n. 9099/95: § 2º As partes 

comunicarão ao juízo as mudanças de endereço ocorridas no curso do 

processo, reputando-se eficazes as intimações enviadas ao local 

anteriormente indicado, na ausência da comunicação. É a exata realidade 

dos autos, posto tentada a intimação da autora para dar regular 

andamento ao processo, não foi encontrada no endereço indicado na 

inicial. Assim, cumpridas as formalidades legais, sem a devida 

manifestação de interesse da parte requerente, no sentido de dar 

prosseguimento ao feito, a extinção do feito sem resolução de mérito é 

medida que se impõe. Em consequência, com fundamento no artigo 485, 

inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO o presente processo. Sem custas. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Após o trânsito em julgado devidamente CERTIFICADO, 

ARQUIVE-SE, observadas as formalidades legais. Barra do Bugres/MT 

(data registrada no sistema). Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000114-51.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILEI 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:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES SENTENÇA Processo: 

1000114-51.2019.8.11.0008. REQUERENTE: JUCILEI DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos etc. Relatório 

dispensado, ex vi do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Vieram-me os autos 

conclusos. FUNDAMENTO E DECIDO. Tentada a intimação da parte autora 

para providenciar o regular andamento do processo, o oficial de justiça 

não obteve êxito na intimação. Verifica-se, desde então, o feito 

encontra-se paralisado em cartório, há mais de 30 (trinta) dias, sem 

qualquer providência da parte interessada. Dispõe o artigo 485, do Código 

de Processo Civil, que: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quanto: (...) 

III - por não promover os atos e diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; Dispõe ainda o § 2º, do 

art. 19 da Lei n. 9099/95: § 2º As partes comunicarão ao juízo as 

mudanças de endereço ocorridas no curso do processo, reputando-se 

eficazes as intimações enviadas ao local anteriormente indicado, na 

ausência da comunicação. É a exata realidade dos autos, posto tentada a 

intimação da autora para dar regular andamento ao processo, não foi 

encontrada no endereço indicado na inicial. Assim, cumpridas as 

formalidades legais, sem a devida manifestação de interesse da parte 

requerente, no sentido de dar prosseguimento ao feito, a extinção do feito 

sem resolução de mérito é medida que se impõe. Em consequência, com 

fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO o presente processo. Sem custas. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado 

devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, observadas as formalidades 

legais. Barra do Bugres/MT (data registrada no sistema). Silvio Mendonça 

Ribeiro Filho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000966-12.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA FERREIRA DOS REIS RAMOS (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))

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES SENTENÇA Processo: 

1000966-12.2018.8.11.0008. REQUERENTE: MARIA APARECIDA FERREIRA 

DOS REIS RAMOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. Relatório 

dispensado, ex vi do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Vieram-me os autos 

conclusos. FUNDAMENTO E DECIDO. Tentada a intimação da parte autora 

para providenciar o regular andamento do processo, o oficial de justiça 

não obteve êxito na intimação. Verifica-se, desde então, o feito 

encontra-se paralisado em cartório, há mais de 30 (trinta) dias, sem 

qualquer providência da parte interessada. Dispõe o artigo 485, do Código 

de Processo Civil, que: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quanto: (...) 

III - por não promover os atos e diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; Dispõe ainda o § 2º, do 

art. 19 da Lei n. 9099/95: § 2º As partes comunicarão ao juízo as 

mudanças de endereço ocorridas no curso do processo, reputando-se 

eficazes as intimações enviadas ao local anteriormente indicado, na 

ausência da comunicação. É a exata realidade dos autos, posto tentada a 

intimação da autora para dar regular andamento ao processo, não foi 

encontrada no endereço indicado na inicial. Assim, cumpridas as 

formalidades legais, sem a devida manifestação de interesse da parte 

requerente, no sentido de dar prosseguimento ao feito, a extinção do feito 

sem resolução de mérito é medida que se impõe. Em consequência, com 

fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO o presente processo. Sem custas. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado 

devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, observadas as formalidades 

legais. Barra do Bugres/MT (data registrada no sistema). Silvio Mendonça 

Ribeiro Filho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000684-71.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE SOUZA RIBEIRO (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):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES SENTENÇA Processo: 

1000684-71.2018.8.11.0008. REQUERENTE: ADRIANO DE SOUZA RIBEIRO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Relatório dispensado, ex vi do artigo 

38 da Lei n. 9.099/95. Vieram-me os autos conclusos. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Tentada a intimação da parte autora para providenciar o regular 

andamento do processo, o oficial de justiça não obteve êxito na intimação. 

Verifica-se, desde então, o feito encontra-se paralisado em cartório, há 

mais de 30 (trinta) dias, sem qualquer providência da parte interessada. 

Dispõe o artigo 485, do Código de Processo Civil, que: “Art. 485. O juiz não 

resolverá o mérito quanto: (...) III - por não promover os atos e diligências 

que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; 

Dispõe ainda o § 2º, do art. 19 da Lei n. 9099/95: § 2º As partes 

comunicarão ao juízo as mudanças de endereço ocorridas no curso do 

processo, reputando-se eficazes as intimações enviadas ao local 

anteriormente indicado, na ausência da comunicação. É a exata realidade 

dos autos, posto tentada a intimação da autora para dar regular 

andamento ao processo, não foi encontrada no endereço indicado na 

inicial. Assim, cumpridas as formalidades legais, sem a devida 

manifestação de interesse da parte requerente, no sentido de dar 

prosseguimento ao feito, a extinção do feito sem resolução de mérito é 

medida que se impõe. Em consequência, com fundamento no artigo 485, 

inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO o presente processo. Sem custas. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Após o trânsito em julgado devidamente CERTIFICADO, 

ARQUIVE-SE, observadas as formalidades legais. Barra do Bugres/MT 

(data registrada no sistema). Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000147-41.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CONCEICAO FERREIRA RAMOS (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):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES SENTENÇA Processo: 

1000147-41.2019.8.11.0008. REQUERENTE: MARIA CONCEICAO 

FERREIRA RAMOS REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. 

Relatório dispensado, ex vi do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Vieram-me os 

autos conclusos. FUNDAMENTO E DECIDO. Tentada a intimação da parte 

autora para providenciar o regular andamento do processo, o oficial de 

justiça não obteve êxito na intimação. Verifica-se, desde então, o feito 

encontra-se paralisado em cartório, há mais de 30 (trinta) dias, sem 

qualquer providência da parte interessada. Dispõe o artigo 485, do Código 

de Processo Civil, que: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quanto: (...) 

III - por não promover os atos e diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; Dispõe ainda o § 2º, do 

art. 19 da Lei n. 9099/95: § 2º As partes comunicarão ao juízo as 

mudanças de endereço ocorridas no curso do processo, reputando-se 

eficazes as intimações enviadas ao local anteriormente indicado, na 

ausência da comunicação. É a exata realidade dos autos, posto tentada a 

intimação da autora para dar regular andamento ao processo, não foi 

encontrada no endereço indicado na inicial. Assim, cumpridas as 

formalidades legais, sem a devida manifestação de interesse da parte 

requerente, no sentido de dar prosseguimento ao feito, a extinção do feito 

sem resolução de mérito é medida que se impõe. Em consequência, com 

fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO o presente processo. Sem custas. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado 

devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, observadas as formalidades 

legais. Barra do Bugres/MT (data registrada no sistema). Silvio Mendonça 

Ribeiro Filho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000148-26.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIAS BUENO 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))

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES SENTENÇA Processo: 

1000148-26.2019.8.11.0008. REQUERENTE: JOSIAS BUENO DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Relatório dispensado, 

ex vi do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Vieram-me os autos conclusos. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Tentada a intimação da parte autora para 

providenciar o regular andamento do processo, o oficial de justiça não 

obteve êxito na intimação. Verifica-se, desde então, o feito encontra-se 

paralisado em cartório, há mais de 30 (trinta) dias, sem qualquer 

providência da parte interessada. Dispõe o artigo 485, do Código de 

Processo Civil, que: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quanto: (...) III - 

por não promover os atos e diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; Dispõe ainda o § 2º, do 

art. 19 da Lei n. 9099/95: § 2º As partes comunicarão ao juízo as 

mudanças de endereço ocorridas no curso do processo, reputando-se 

eficazes as intimações enviadas ao local anteriormente indicado, na 

ausência da comunicação. É a exata realidade dos autos, posto tentada a 

intimação da autora para dar regular andamento ao processo, não foi 

encontrada no endereço indicado na inicial. Assim, cumpridas as 

formalidades legais, sem a devida manifestação de interesse da parte 

requerente, no sentido de dar prosseguimento ao feito, a extinção do feito 

sem resolução de mérito é medida que se impõe. Em consequência, com 

fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO o presente processo. Sem custas. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado 

devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, observadas as formalidades 

legais. Barra do Bugres/MT (data registrada no sistema). Silvio Mendonça 

Ribeiro Filho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000803-32.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MAYRA OLIVEIRA ORMOND CAMPOS (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))

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES SENTENÇA Processo: 

1000803-32.2018.8.11.0008. REQUERENTE: MAYRA OLIVEIRA ORMOND 

CAMPOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. Relatório 

dispensado, ex vi do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Vieram-me os autos 

conclusos. FUNDAMENTO E DECIDO. Tentada a intimação da parte autora 

para providenciar o regular andamento do processo, o oficial de justiça 

não obteve êxito na intimação. Verifica-se, desde então, o feito 

encontra-se paralisado em cartório, há mais de 30 (trinta) dias, sem 

qualquer providência da parte interessada. Dispõe o artigo 485, do Código 

de Processo Civil, que: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quanto: (...) 

III - por não promover os atos e diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; Dispõe ainda o § 2º, do 

art. 19 da Lei n. 9099/95: § 2º As partes comunicarão ao juízo as 

mudanças de endereço ocorridas no curso do processo, reputando-se 

eficazes as intimações enviadas ao local anteriormente indicado, na 

ausência da comunicação. É a exata realidade dos autos, posto tentada a 

intimação da autora para dar regular andamento ao processo, não foi 

encontrada no endereço indicado na inicial. Assim, cumpridas as 

formalidades legais, sem a devida manifestação de interesse da parte 

requerente, no sentido de dar prosseguimento ao feito, a extinção do feito 

sem resolução de mérito é medida que se impõe. Em consequência, com 
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fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO o presente processo. Sem custas. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado 

devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, observadas as formalidades 

legais. Barra do Bugres/MT (data registrada no sistema). Silvio Mendonça 

Ribeiro Filho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000021-88.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MISAEL COELHO LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES SENTENÇA Processo: 

1000021-88.2019.8.11.0008. REQUERENTE: MISAEL COELHO LOPES 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. Relatório dispensado, ex vi 

do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Vieram-me os autos conclusos. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Tentada a intimação da parte autora para 

providenciar o regular andamento do processo, o oficial de justiça não 

obteve êxito na intimação. Verifica-se, desde então, o feito encontra-se 

paralisado em cartório, há mais de 30 (trinta) dias, sem qualquer 

providência da parte interessada. Dispõe o artigo 485, do Código de 

Processo Civil, que: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quanto: (...) III - 

por não promover os atos e diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; Dispõe ainda o § 2º, do 

art. 19 da Lei n. 9099/95: § 2º As partes comunicarão ao juízo as 

mudanças de endereço ocorridas no curso do processo, reputando-se 

eficazes as intimações enviadas ao local anteriormente indicado, na 

ausência da comunicação. É a exata realidade dos autos, posto tentada a 

intimação da autora para dar regular andamento ao processo, não foi 

encontrada no endereço indicado na inicial. Assim, cumpridas as 

formalidades legais, sem a devida manifestação de interesse da parte 

requerente, no sentido de dar prosseguimento ao feito, a extinção do feito 

sem resolução de mérito é medida que se impõe. Em consequência, com 

fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO o presente processo. Sem custas. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado 

devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, observadas as formalidades 

legais. Barra do Bugres/MT (data registrada no sistema). Silvio Mendonça 

Ribeiro Filho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000971-34.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES SENTENÇA Processo: 

1000971-34.2018.8.11.0008. REQUERENTE: SUELI DA SILVA REQUERIDO: 

VIVO S.A. Vistos etc. Relatório dispensado, ex vi do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. Vieram-me os autos conclusos. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Tentada a intimação da parte autora para providenciar o regular 

andamento do processo, o oficial de justiça não obteve êxito na intimação. 

Verifica-se, desde então, o feito encontra-se paralisado em cartório, há 

mais de 30 (trinta) dias, sem qualquer providência da parte interessada. 

Dispõe o artigo 485, do Código de Processo Civil, que: “Art. 485. O juiz não 

resolverá o mérito quanto: (...) III - por não promover os atos e diligências 

que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; 

Dispõe ainda o § 2º, do art. 19 da Lei n. 9099/95: § 2º As partes 

comunicarão ao juízo as mudanças de endereço ocorridas no curso do 

processo, reputando-se eficazes as intimações enviadas ao local 

anteriormente indicado, na ausência da comunicação. É a exata realidade 

dos autos, posto tentada a intimação da autora para dar regular 

andamento ao processo, não foi encontrada no endereço indicado na 

inicial. Assim, cumpridas as formalidades legais, sem a devida 

manifestação de interesse da parte requerente, no sentido de dar 

prosseguimento ao feito, a extinção do feito sem resolução de mérito é 

medida que se impõe. Em consequência, com fundamento no artigo 485, 

inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO o presente processo. Sem custas. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Após o trânsito em julgado devidamente CERTIFICADO, 

ARQUIVE-SE, observadas as formalidades legais. Barra do Bugres/MT 

(data registrada no sistema). Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000136-12.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO DAMACENO LINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES SENTENÇA Processo: 

1000136-12.2019.8.11.0008. REQUERENTE: LEANDRO DAMACENO LINO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. Relatório dispensado, ex vi 

do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Vieram-me os autos conclusos. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Tentada a intimação da parte autora para 

providenciar o regular andamento do processo, o oficial de justiça não 

obteve êxito na intimação. Verifica-se, desde então, o feito encontra-se 

paralisado em cartório, há mais de 30 (trinta) dias, sem qualquer 

providência da parte interessada. Dispõe o artigo 485, do Código de 

Processo Civil, que: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quanto: (...) III - 

por não promover os atos e diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; Dispõe ainda o § 2º, do 

art. 19 da Lei n. 9099/95: § 2º As partes comunicarão ao juízo as 

mudanças de endereço ocorridas no curso do processo, reputando-se 

eficazes as intimações enviadas ao local anteriormente indicado, na 

ausência da comunicação. É a exata realidade dos autos, posto tentada a 

intimação da autora para dar regular andamento ao processo, não foi 

encontrada no endereço indicado na inicial. Assim, cumpridas as 

formalidades legais, sem a devida manifestação de interesse da parte 

requerente, no sentido de dar prosseguimento ao feito, a extinção do feito 

sem resolução de mérito é medida que se impõe. Em consequência, com 

fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO o presente processo. Sem custas. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado 

devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, observadas as formalidades 

legais. Barra do Bugres/MT (data registrada no sistema). Silvio Mendonça 

Ribeiro Filho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000812-28.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA APARECIDA FERREIRA (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:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES SENTENÇA Processo: 

1000812-28.2017.8.11.0008. REQUERENTE: ROSANA APARECIDA 

FERREIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Relatório dispensado, ex vi 

do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Vieram-me os autos conclusos. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Tentada a intimação da parte autora para 

providenciar o regular andamento do processo, o oficial de justiça não 

obteve êxito na intimação. Verifica-se, desde então, o feito encontra-se 

paralisado em cartório, há mais de 30 (trinta) dias, sem qualquer 

providência da parte interessada. Dispõe o artigo 485, do Código de 

Processo Civil, que: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quanto: (...) III - 

por não promover os atos e diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; Dispõe ainda o § 2º, do 

art. 19 da Lei n. 9099/95: § 2º As partes comunicarão ao juízo as 

mudanças de endereço ocorridas no curso do processo, reputando-se 

eficazes as intimações enviadas ao local anteriormente indicado, na 

ausência da comunicação. É a exata realidade dos autos, posto tentada a 

intimação da autora para dar regular andamento ao processo, não foi 

encontrada no endereço indicado na inicial. Assim, cumpridas as 

formalidades legais, sem a devida manifestação de interesse da parte 

requerente, no sentido de dar prosseguimento ao feito, a extinção do feito 

sem resolução de mérito é medida que se impõe. Em consequência, com 

fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO o presente processo. Sem custas. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado 

devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, observadas as formalidades 

legais. Barra do Bugres/MT (data registrada no sistema). Silvio Mendonça 

Ribeiro Filho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000640-52.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON APARECIDO DA SILVA ARRUDA (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):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES SENTENÇA Processo: 

1000640-52.2018.8.11.0008. REQUERENTE: NILTON APARECIDO DA 

SILVA ARRUDA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Relatório dispensado, 

ex vi do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Vieram-me os autos conclusos. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Tentada a intimação da parte autora para 

providenciar o regular andamento do processo, o oficial de justiça não 

obteve êxito na intimação. Verifica-se, desde então, o feito encontra-se 

paralisado em cartório, há mais de 30 (trinta) dias, sem qualquer 

providência da parte interessada. Dispõe o artigo 485, do Código de 

Processo Civil, que: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quanto: (...) III - 

por não promover os atos e diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; Dispõe ainda o § 2º, do 

art. 19 da Lei n. 9099/95: § 2º As partes comunicarão ao juízo as 

mudanças de endereço ocorridas no curso do processo, reputando-se 

eficazes as intimações enviadas ao local anteriormente indicado, na 

ausência da comunicação. É a exata realidade dos autos, posto tentada a 

intimação da autora para dar regular andamento ao processo, não foi 

encontrada no endereço indicado na inicial. Assim, cumpridas as 

formalidades legais, sem a devida manifestação de interesse da parte 

requerente, no sentido de dar prosseguimento ao feito, a extinção do feito 

sem resolução de mérito é medida que se impõe. Em consequência, com 

fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO o presente processo. Sem custas. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado 

devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, observadas as formalidades 

legais. Barra do Bugres/MT (data registrada no sistema). Silvio Mendonça 

Ribeiro Filho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000689-93.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO 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)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES SENTENÇA Processo: 

1000689-93.2018.8.11.0008. REQUERENTE: ANTONIO DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Relatório dispensado, ex vi do artigo 

38 da Lei n. 9.099/95. Vieram-me os autos conclusos. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Tentada a intimação da parte autora para providenciar o regular 

andamento do processo, o oficial de justiça não obteve êxito na intimação. 

Verifica-se, desde então, o feito encontra-se paralisado em cartório, há 

mais de 30 (trinta) dias, sem qualquer providência da parte interessada. 

Dispõe o artigo 485, do Código de Processo Civil, que: “Art. 485. O juiz não 

resolverá o mérito quanto: (...) III - por não promover os atos e diligências 

que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; 

Dispõe ainda o § 2º, do art. 19 da Lei n. 9099/95: § 2º As partes 

comunicarão ao juízo as mudanças de endereço ocorridas no curso do 

processo, reputando-se eficazes as intimações enviadas ao local 

anteriormente indicado, na ausência da comunicação. É a exata realidade 

dos autos, posto tentada a intimação da autora para dar regular 

andamento ao processo, não foi encontrada no endereço indicado na 

inicial. Assim, cumpridas as formalidades legais, sem a devida 

manifestação de interesse da parte requerente, no sentido de dar 

prosseguimento ao feito, a extinção do feito sem resolução de mérito é 

medida que se impõe. Em consequência, com fundamento no artigo 485, 

inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO o presente processo. Sem custas. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Após o trânsito em julgado devidamente CERTIFICADO, 

ARQUIVE-SE, observadas as formalidades legais. Barra do Bugres/MT 

(data registrada no sistema). Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000646-59.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

RUTH DA GUIA SOUZA (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):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES SENTENÇA Processo: 

1000646-59.2018.8.11.0008. REQUERENTE: RUTH DA GUIA SOUZA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Relatório dispensado, ex vi do artigo 

38 da Lei n. 9.099/95. Vieram-me os autos conclusos. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Tentada a intimação da parte autora para providenciar o regular 

andamento do processo, o oficial de justiça não obteve êxito na intimação. 

Verifica-se, desde então, o feito encontra-se paralisado em cartório, há 

mais de 30 (trinta) dias, sem qualquer providência da parte interessada. 

Dispõe o artigo 485, do Código de Processo Civil, que: “Art. 485. O juiz não 

resolverá o mérito quanto: (...) III - por não promover os atos e diligências 

que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; 

Dispõe ainda o § 2º, do art. 19 da Lei n. 9099/95: § 2º As partes 

comunicarão ao juízo as mudanças de endereço ocorridas no curso do 

processo, reputando-se eficazes as intimações enviadas ao local 

anteriormente indicado, na ausência da comunicação. É a exata realidade 

dos autos, posto tentada a intimação da autora para dar regular 

andamento ao processo, não foi encontrada no endereço indicado na 

inicial. Assim, cumpridas as formalidades legais, sem a devida 

manifestação de interesse da parte requerente, no sentido de dar 

prosseguimento ao feito, a extinção do feito sem resolução de mérito é 

medida que se impõe. Em consequência, com fundamento no artigo 485, 

inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO o presente processo. Sem custas. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Após o trânsito em julgado devidamente CERTIFICADO, 

ARQUIVE-SE, observadas as formalidades legais. Barra do Bugres/MT 

(data registrada no sistema). Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Comarca de Campo Novo do Parecis
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1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000499-67.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ELOI LUIS FRITZEN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO ROSALINO BREDA OAB - MT0014687A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS GARCIA (EXECUTADO)

ANTONIO CARLOS GARCIA (EXECUTADO)

PAULINO FRANCISCO MARQUES DA SILVA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação em vigor, bem como do provimento 

056/2007/CGJ, tendo em vista a devolução da Carta de Citação, impulsiono 

os autos com vistas ao advogado da parte autora, para que requeira o 

que de direito, no prazo legal. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001698-27.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS QUINTILHANO ANTUNES MILANI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MELQUI ELIAQUIM OLIVEIRA SILVA OAB - MT26107/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/20007/CGJ, impulsiono o presente feito, a fim de que seja conferido 

vistas dos autos ao advogado da parte autora, para que requeira o que de 

direito, no prazo legal.Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002274-20.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANA RAMOS CALUMBY OAB - AL8989 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARCOS FRANCISCO DOS ANJOS (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação em vigor, mormente o Provimento nº 

07/2017-CGJ, impulsiono os autos para INTIMAR a parte requerente, por 

meio de seu patrono constituído, para efetuar o pagamento de diligência do 

Sr. Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através 

do sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado de intimação pelo(a) Sr.(a) Oficial 

de Justiça. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1002444-89.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO LIMA ANDORES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANAQUELLI ITALIA PASQUALLI OAB - MT26764/O-O (ADVOGADO(A))

MARINALVA RAMOS RODRIGUES OAB - MT0012462A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEIA APARECIDA DE OLIVEIRA ANDORES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1002444-89.2019.8.11.0050. REQUERENTE: MARCIO LIMA ANDORES 

REQUERIDO: CLAUDINEIA APARECIDA DE OLIVEIRA ANDORES Vistos, 

etc. 1. Trata-se de Ação de Divórcio Litigioso. 2. Processe-se em segredo 

de justiça (art. 189, II, do CPC) e com isenção de custas. 3. Considerando 

que o requerido reside em São Paulo/SP, deixo de designar audiência de 

conciliação neste momento, pois, em regra, os requeridos residentes em 

comarcas distantes não comparecem ao ato. Após completada a relação 

processual, havendo interesse das partes, será procedida nova análise a 

respeito da necessidade de designação do ato. 4. CITE-SE o réu em 

consonância com o art. 212, § 2º, do CPC, para apresentar contestação, 

no prazo previsto no artigo 335 CPC. 5. Consigne-se nas intimações a 

advertência contida no art. 334 do CPC. 6. Ciência ao Ministério Público. 7. 

Intime-se. 8. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. CAMPO NOVO DO PARECIS, 30 de janeiro de 2020. PEDRO DAVI 

BENETTI Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1002444-89.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO LIMA ANDORES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANAQUELLI ITALIA PASQUALLI OAB - MT26764/O-O (ADVOGADO(A))

MARINALVA RAMOS RODRIGUES OAB - MT0012462A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEIA APARECIDA DE OLIVEIRA ANDORES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1002444-89.2019.8.11.0050. REQUERENTE: MARCIO LIMA ANDORES 

REQUERIDO: CLAUDINEIA APARECIDA DE OLIVEIRA ANDORES Vistos, 

etc. 1. Trata-se de Ação de Divórcio Litigioso. 2. Processe-se em segredo 

de justiça (art. 189, II, do CPC) e com isenção de custas. 3. Considerando 

que o requerido reside em São Paulo/SP, deixo de designar audiência de 

conciliação neste momento, pois, em regra, os requeridos residentes em 

comarcas distantes não comparecem ao ato. Após completada a relação 

processual, havendo interesse das partes, será procedida nova análise a 

respeito da necessidade de designação do ato. 4. CITE-SE o réu em 

consonância com o art. 212, § 2º, do CPC, para apresentar contestação, 

no prazo previsto no artigo 335 CPC. 5. Consigne-se nas intimações a 

advertência contida no art. 334 do CPC. 6. Ciência ao Ministério Público. 7. 

Intime-se. 8. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. CAMPO NOVO DO PARECIS, 30 de janeiro de 2020. PEDRO DAVI 

BENETTI Juiz(a) de Direito

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

Processo Número: 1002525-38.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

N. B. P. (AUTOR(A))

D. B. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO TAGLIARI OAB - PR67802 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. S. P. (REU)

 

Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/20007/CGJ, impulsiono o presente feito, a fim de intimar o advogado 

da parte autora, da decisão de ID29819838 .Nada mais.

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

Processo Número: 1000296-71.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JIM DAVIDSON AZEVEDO CAETANO (RECONVINTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO TAGLIARI OAB - PR67802 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELEN PATRICIA LEAL DA SILVA (RECONVINDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DECISÃO Processo: 

1000296-71.2020.8.11.0050. RECONVINTE: JIM DAVIDSON AZEVEDO 

CAETANO RECONVINDO: HELEN PATRICIA LEAL DA SILVA Vistos, etc. 1. 

Trata-se de Ação Revisional de Alimentos. 2. Consta nos autos que os 

alimentantes assim como sua guardiã residem em Porto Velho/RO. 3. 

Acerca da competência para processar ação que visa o cumprimento de 

sentença, prevê a Súmula 383 do STJ que “A competência para processar 

e julgar as ações conexas de interesse de menor é, em princípio, do foro 

do domicílio do detentor de sua guarda.” 4. Assim, DECLINO da 

competência para processar e julgar o processo e DETERMINO sejam os 

presentes autos remetidos à Comarca competente. 5. Às baixas e 

anotações necessárias. 6. Intime-se. Cumpra-se. 7. P.I.C. 8. Expeça-se o 

necessário. CAMPO NOVO DO PARECIS, 23 de março de 2020. PEDRO 

DAVI BENETTI Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1000720-50.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON DATIVO CARDOSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINALVA RAMOS RODRIGUES OAB - MT0012462A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1000720-50.2019.8.11.0050. AUTOR(A): NELSON DATIVO CARDOSO 

REU: INSS Vistos. Intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir, justificando sua 

relevância e necessidade, se for o caso. CAMPO NOVO DO PARECIS, 24 

de março de 2020. PEDRO DAVI BENETTI Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000073-55.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMAR DE QUADROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINALVA RAMOS RODRIGUES OAB - MT0012462A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1000073-55.2019.8.11.0050. AUTOR(A): VALDEMAR DE QUADROS RÉU: 

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

1. Intimem-se as partes para especificarem as provas que desejam 

produzir, justificando-as, no prazo de 10 dias, ficando cientes que, a falta 

de especificação implicará na renúncia ao direito de produzir prova e 

julgamento antecipado da lide. Caso as partes requeiram a produção de 

prova documental deverá providenciar a juntada de documentos 

eventualmente faltantes, na forma da lei, eventuais documentos que 

estejam sob a custódia da parte contrária ou de terceiros, que pretenda 

sejam exibidos, providenciando o necessário. CAMPO NOVO DO PARECIS, 

25 de março de 2020. PEDRO DAVI BENETTI Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002481-19.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMI DE ARAUJO SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE CRYSTOPHER STANGHERLIN BRIZOLA OAB - MT22583/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIONARDO MENDES DA CONCEICAO (REU)

Magistrado(s):

PEDRO DAVI BENETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1002481-19.2019.8.11.0050. AUTOR(A): ADEMI DE ARAUJO SANTOS 

REU: DIONARDO MENDES DA CONCEICAO Vistos, etc. 1. Trata-se de 

Execução de Título Extrajudicial ia onde as partes informam a composição 

amigável, manifestando-se pela homologação. 2. Cumpre registrar que a 

conciliação pressupõe a existência de partes divergentes, com interesses 

conflitantes, que, de comum acordo, fazem concessões recíprocas na 

busca de prevenir ou extinguir o litígio. 3. Preconiza o artigo 139, incisos II 

e V do Código de Processo Civil que o juiz velará pela rápida solução do 

litígio, buscando atingir a conciliação das partes, sendo que, caso isso 

ocorra, o processo será decidido com resolução do mérito. 4. Desta 

forma, o acordo entabulado pelas partes será homologado pelo juiz, que 

atuará como terceiro imparcial, atribuindo validade à conciliação. 5. 

Verificada a presença dos requisitos legais a validar o acordo, o juiz o 

homologará, não havendo se falar em qualquer nulidade do ato, quando 

não se vislumbre prejuízo para as partes. 6. Por esta razão, HOMOLOGO 

para que produza os seus jurídicos e legais efeitos o acordo firmado entre 

as partes nos presentes autos, o que faço com fulcro assente no artigo 

487, III, “b” do Código de Processo Civil e, consequentemente JULGO 

EXTINTO o processo com resolução de mérito. 7. Custas pelo exequente. 

Deixo de condenar em honorários sucumbenciais uma vez que o requerido 

sequer foi citado. 8. P. I.C. 9. Transitada em julgado a presente sentença, 

após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos. 

CAMPO NOVO DO PARECIS, 26 de março de 2020. PEDRO DAVI BENETTI 

Juiz(a) de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001490-77.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALDRIANO GEMELLI OAB - RS54025 (ADVOGADO(A))

JONATHAN CARVALHO OAB - RS67433 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA ALVARE COSTA TORRES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JONATHAN CARVALHO OAB - 041.177.039-00 (PROCURADOR)

WALDRIANO GEMELLI OAB - 893.158.980-87 (PROCURADOR)

 

INTIMAR A PARTE AUTORA PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO, 

FACE O TEOR DO PARECER MINISTERIAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000830-83.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

EVEREST TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE CAMPOS BORGES OAB - MT0011199A 

(ADVOGADO(A))

CAROLINA ATALA CASTILHO OAB - MT0010769A (ADVOGADO(A))

LISIANE DE FATIMA ZORZO OAB - MT8114/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENY TIRAPELLE (REU)

 

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 sobre a certidão do oficial de justiça retro.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000425-76.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

DJEINE ANDREIA HENTZ MARTINS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANAQUELLI ITALIA PASQUALLI OAB - MT26764/O-O (ADVOGADO(A))

MARINALVA RAMOS RODRIGUES OAB - MT0012462A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI 

(REQUERIDO)

ESSOR SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

SIAZE SERVICOS DE GESTAO DE SINISTROS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000425-76.2020.8.11.0050 POLO ATIVO:DJEINE ANDREIA 

HENTZ MARTINS DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ANAQUELLI ITALIA PASQUALLI, MARINALVA RAMOS RODRIGUES POLO 

PASSIVO: SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS 

EIRELI e outros (2) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: Sala de conciliação do Juizado de Campo Novo Data: 

07/05/2020 Hora: 13:30 , no endereço: RUA RIO GRANDE DO SUL, 513, 

CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 . 25 de 

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

Autorizado(a) pelas normas da CNGC
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000426-61.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

CAIO JUSTINO SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000426-61.2020.8.11.0050 POLO ATIVO:CAIO JUSTINO 

SOARES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDGAR ROGERIO GRIPP DA 

SILVEIRA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCARD S.A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de conciliação do 

Juizado de Campo Novo Data: 07/05/2020 Hora: 13:45 , no endereço: RUA 

RIO GRANDE DO SUL, 513, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - 

CEP: 78360-000 . 25 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: 1000015-18.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON DA SILVA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO MENEZES SOUTINHO OAB - MT23529/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: 

1000015-18.2020.8.11.0050. REQUERENTE: JEFFERSON DA SILVA 

MARQUES REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Vistos. 

Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o 

relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando o conjunto fático probatório 

apresentado, tenho que a presente reclamação desafia a extinção, sem 

resolução do mérito, ante a contumácia da parte autora. Devidamente 

intimada, a parte reclamante deixou de comparecer a audiência de 

conciliação, cuja presença é OBRIGATÓRIA. O artigo 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95, determina que o processo deverá ser extinto, sem resolução do 

mérito, sempre que o autor, sem justo motivo, deixar de comparecer 

pessoalmente à sessão de conciliação ou a audiência de instrução e 

julgamento. Ademais, o Enunciado 20 do FONAJE, entende que o 

comparecimento pessoal da parte a audiência é obrigatório. Assim sendo, 

não tendo comparecido a audiência de conciliação e tampouco 

apresentado justificativa plausível, opino pela EXTINÇÃO do presente feito, 

com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não 

houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, 

§2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, §8º do CPC), CONDENO a parte Reclamante 

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. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº .  9 .099/95.  BRAZ PAULO PAGOTTO Ju iz  Le igo 

_________________________________________________________ 

Vistos. 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. 

Campo Novo dos Parecis-MT, 16 de março de 2020. CLÁUDIA ANFFE 

NUNES DA CUNHA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002492-48.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ADELSON RESCAROLLI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVANET - PRESTADORA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 

- ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANA DE FATIMA LANI OAB - MT0016059A (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: 

1002492-48.2019.8.11.0050. REQUERENTE: ADELSON RESCAROLLI 

REQUERIDO: NOVANET - PRESTADORA DE SERVICOS DE 

TELECOMUNICACOES LTDA - ME Vistos. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38, da Lei 9099/95. Fundamento e decido. Cuida-se de 

demanda em que a parte reclamante postula o cancelamento do contrato 

com a reclamada por falha na prestação dos serviços prestados ao 

consumidor, postula ainda que não seja compelido a pagar multa contratual 

e que seu nome não seja incluído nos cadastros de inadimplentes. 

Colhe-se dos autos que a Reclamante no dia 18/04/19 contratou os 

serviços da reclamada conforme ID Nº 28801551 referente ao plano de 

internet de 20MB, pelo valor de R$ 199,90 (cento e noventa e nove reais e 

noventa centavos) pelo período de 06 (seis) meses. Ocorre que devido a 

má prestação dos serviços pela reclamada, após reclamações 

administrativas sem solução, procurou o PROCON Municipal para pedir o 

cancelamento do plano, sendo atendido pelo órgão do consumidor local, 

que intimou a reclamada para efetuar o cancelamento do plano de internet 

do reclamante, mas o pedido não foi acatado pela reclamada. Nenhuma 

dúvida sobre ter se estabelecido entre a Reclamada e o autor, uma 

relação jurídica de direito material ínsita ao direito consumerista, pois, 

conforme interpretação sistêmica dos comandos insertos nos arts. 2º, 3º 

e § 1º do Estatuto Consumerista, é consumidor toda pessoa física (ou 

jurídica) que utiliza serviço (ou adquire produto) na condição de 

destinatário, final (CDC, Art. 2º), e fornecedor, além da pessoa física, 

também a pessoa jurídica que fornece atividade no mercado de consumo, 

inclusive as de natureza bancária (CDC, Art. 3º, § 2º). A incidência das 

regras da Lei 8.078/90 traz para o seio da relação de consumo sob exame 

a responsabilidade objetiva do estabelecimento bancário. Cito o comando 

legal: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 

“§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o 

consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as 

circunstâncias relevantes, entre as quais: “I - o modo de seu 

fornecimento; “II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se 

esperam; “III - a época em que foi fornecido. “§ 2º O serviço não é 

considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. “§ 3° O 

fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: “I - 

que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; “II - a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro.” Da documentação juntada infere-se que o 

Reclamante foi impedido de utilizar os serviços contratados da reclamada 

por falha na prestação dos referidos serviços. Entretanto, não há 

nenhuma prova acostada pela empresa demandada de modo a convencer 

do acerto quanto ao que alega, pois nenhum só documento traz de 

maneira a demonstrar que os serviços foram prestados adequadamente 

ao consumidor. O serviço, assim, qualifica-se como defeituoso, uma vez 

que não forneceu a segurança esperada, descurando dos riscos e 

consequências deletérias ao direito do Reclamante. Diga-se que a 

responsabilidade pela prestação de serviços defeituosa apenas seria 

elidida se os demandados provassem a culpa exclusiva do consumidor 

(da parte reclamante) ou de terceiro. Não foi o caso. Logo, inegável a 

responsabilidade do estabelecimento reclamado pelos danos sofridos pelo 

autor. Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, I, do CPC, julgo 

PROCEDENTE o pedido para: a) condenar a reclamada ao cancelamento 

do contrato firmado com o reclamante constante do ID Nº 28801551 sem 

exigibilidade de multa contratual prevista no referido contrato, abstendo-se 

ainda de incluir o nome do reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, 

extinguindo o feito com resolução 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 
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sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Braz Paulo Pagotto Juiz Leigo Vistos. 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. Campo Novo dos Parecis-MT, 16 de 

março de 2020. CLÁUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000361-37.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR JORGE VIEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR DIAS OAB - MT16127/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (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: 

1000361-37.2018.8.11.0050. EXEQUENTE: VILMAR JORGE VIEIRA 

EXECUTADO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Vistos em 

sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Decido. Compulsando os autos, vislumbro que o feito 

comporta julgamento antecipado da lide em razão da desnecessidade de 

produção de prova em audiência. Passo ao exame do MÉRITO. Trata-se de 

Cumprimento de Sentença proposto por VILMAR JORGE VIEIRA em 

desfavor de MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, versando sobre 

cumprimento da Sentença proferida nos autos. A parte Executada, 

devidamente intimada para impugnar o cumprimento da Sentença, a tempo, 

concordou com os cálculos a presentados pelo requerente. O C. Superior 

Tribunal de Justiça ao a julgar o Recurso Especial n. 1.348.640-RS, na 

sistemática dos recursos repetitivos, consolidou entendimento acerca da 

responsabilidade do devedor, definindo que “na fase de execução, o 

depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue 

a obrigação do devedor, nos termos da quantia depositada”. Sendo assim, 

o correto é a extinção da presente execução, ser extinta pelo 

cumprimento de sentença, nos termos dos artigos 924, inc. II e 925 do 

Código de Processo Civil. Ante ao exposto, opino pela EXTINÇÃO da 

presente execução, nos termos dos artigos 924, II e 925 do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios (54 e art. 55 da lei 

nº 9.099/95). Após o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo. Projeto de sentença submetido à homologação, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. BRAZ PAULO PAGOTTO Juiz Leigo Vistos. 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-se o necessário com as cautelas de estilo. Campo Novo dos 

Parecis-MT, 16 de março de 2020. CLÁUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002047-30.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

PERICLES DOS SANTOS GARDEZ (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))

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: 

1002047-30.2019.8.11.0050. REQUERENTE: PERICLES DOS SANTOS 

GARDEZ REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 

9.099/95. DECIDO. Nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver 

necessidade de dilação probatória. Em razão de se tratar de relação de 

consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde as 

reclamadas estão mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquele 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. O ponto crucial da presente 

ação é que o Promovente pugna pela indenização por danos morais, 

alegando em suma que a Promovida no dia 21/09/2019 suspendeu o 

fornecimento da energia elétrica, efetuando a retirada do padrão de 

energia, referente à UNIDADE CONSUMIDORA Nº 6/2595913-1. A 

Promovida, em sede de contestação, alega que o titular da unidade 

consumidora, solicitou o encerramento da relação com a requerida, pedido 

este que não poderia ter sido negado, uma vez que a unidade 

consumidora era de sua responsabilidade. Inicialmente, devemos observar 

que os documentos juntados com a defesa não são suficientes para 

demonstrar as alegações apresentadas pela Promovida, uma vez que a 

demandada deixou de carrear aos autos provas inerentes a solicitação de 

encerramento de titularidade da UNIDADE CONSUMIDORA Nº 6/2595913-1. 

Destarte, há como se reconhecer a ilegalidade na interrupção dos 

serviços de energia elétrica, visto que a concessionária requerida agiu em 

desacordo com as normas que regem o procedimento por ela adotado. No 

que se refere ao pedido de indenização por danos morais, vejo que 

merece acolhimento, pois conforme CADASTRO GERAL DE CLIENTES (Id.: 

26636660) o fornecimento de energia elétrica somente foi restabelecido no 

dia 03/10/2019, ou seja, o Autor ficou mais de 10 (dez) dias sem 

fornecimento de energia, o que causa ao indivíduo sério e grave abalo 

moral, por se tratar de serviço essencial a manutenção do cotidiano. A 

reparação do dano é garantida tanto pelo inciso X, do art. 5º, da 

Constituição Federal, 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 requerida. Conforme orienta o seguinte julgado: “O dano simplesmente 

moral, sem repercussão no patrimônio não há como ser provado. Ele 

existe tão somente pela ofensa, e é dela presumido, sendo o bastante 

para justificar a indenização”.(TJPR 4ª C. AP. Rel. Wilson Reback ? RT 

681/163, in RUI STOCO, Responsabilidade Civil, RT, p. 493). 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. Nesse sentido. Demonstrado a 

relação de causalidade entre a conduta do agente e o dano sofrido pela 

parte Promovente, resta fixar o quantum indenizatório. No que pertine ao 

quantum a ser indenizado, entendo que, neste caso, tal valor deve ser 

fixado analisando-se primordialmente a função de repreensão de atitudes 

arbitrárias, além dos abalos morais e/ou financeiros suportado pela parte 

Promovente, evitando-se, assim, enriquecimento ilícito, bem como a 

condição econômico/social da parte Promovida, a fim de coibir práticas 

dessa natureza. 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 parte reclamada ao 

pagamento da importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais) pelos danos 

morais, sem que isso importe em enriquecimento indevido. Também, como 

medida de caráter pedagógico. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, com 

base no artigo 487, I do Código de Processo Civil, a presente demanda, e 

CONDENO, a parte Promovida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil 

reais), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês desde o evento 

danoso (21/09/2019) (Súmula nº 54 do STJ), e correção monetária pelo 

INPC a partir da data da publicação desta sentença. Sem custas 

processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença 

Publicada no PJE. 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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001931-24.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)
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GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELA MEDEIROS ALCOFORADO OAB - SP340968 (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: 

1001931-24.2019.8.11.0050. REQUERENTE: ROBSON DE OLIVEIRA SILVA 

REQUERIDO: REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, 

GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA Vistos. Dispenso o 

relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Nos termos do 

artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO O Promovente alega que aderiu a Proposta de Participação em 

Grupo de Consórcio, vindo a se tornar titular do Contrato de Participação 

n. 202, vinculado à Cota 0029, contrato 13073, com prazo de 75 (setenta e 

cinco) meses, tendo efetuado o pagamento de 12 (doze) parcelas. O 

ponto crucial da presente ação cinge-se ao fato do Promovente pugnar 

pela devolução das 12(doze) parcelas pagas inerentes ao consórcio. As 

Promovidas, em sede de contestação, alegam que o Promovente é 

consorciado desistente, não tendo direito imediato a restituição das 

parcelas pagas; alega ainda que os valores pagos serão restituídos em 

até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o 

encerramento do plano. Analisando com acuidade o material colacionado 

nos autos, verifico que, não assiste razão ao Promovente. A inteligência 

do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada 

caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins 

sociais da Lei e as exigências do bem comum.(destaquei e negritei). 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. Primeiramente, 

cumpre-me ressaltar que no Termo de Responsabilidade assinado, a 

Promovente tem plena ciência de que a liberação do crédito será efetuada 

conforme previsto no REGULAMENTO do CONSÓRCIO, bem como 

observada a legislação aplicada ao SISTEMA DE CONSÓRCIO, quais 

sejam, quando da contemplação da sua cota e/ou no final do grupo 

consorciado. Nesse sentido já decidiu o Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, in verbis: APELAÇÃO CÍVEL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – 

ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – 

RESP Nº 1246432/RS – APLICAÇÃO DO ART. 543-C, § 7º, II, DO CPC – 

RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE – CONSÓRCIO – EXCLUSÃO DO 

CONSORCIADO – RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS ATÉ 30 

(TRINTA) DIAS DO ENCERRAMENTO DO GRUPO – PRECEDENTES DO STJ 

– TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATADA EM 20% – LEGALIDADE – 

CORREÇÃO MONETÁRIA – SUBSTITUIÇÃO DO INCC PELO INPC – 

CLÁUSULA PENAL – INADMISSIBILIDADE – PREJUÍZO NÃO 

DEMONSTRADO – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO 

TRIGÉSIMO DIA DO ENCERRAMENTO DO GRUPO – PARCIALMENTE 

PROVIDO – RECURSO DA SEGUNDA APELANTE – PAGAMENTOS 

PARCIALMENTE COMPROVADOS – PARCIALMENTE PROVIDO. Com base 

no artigo 543-C, § 7º, II, do CPC, em razão do julgamento do Recurso 

Especial nº 1.114.606/PR, deve ser acolhida a orientação da 

Vice-Presidência deste Tribunal, e o acórdão contrário ao entendimento do 

REsp deve ser retratado, adequando-se ao posicionamento consolidado 

do colendo Superior Tribunal de Justiça. A jurisprudência dominante, tanto 

no STJ quanto nesta Corte, inclina-se no sentido de que a restituição das 

parcelas ao consorciadoexcluído somente pode ser feita depois de 30 

(trinta) dias do encerramento do grupo. As administradoras de consórcio 

têm liberdade para fixar a respectiva taxa de administração, nos termos do 

art. 33 da Lei nº 8.177/91 e da Circular nº 2.766/97 do Banco Central, não 

havendo que se falar em ilegalidade ou abusividade da taxa contratada 

superior a 10% (dez por cento). Impõe-se a substituição do INCC pelo INPC 

para correção de parcelas a serem devolvidas para manutenção do poder 

aquisitivo da moeda que investiu na compra prometida. Não restando 

comprovada a existência de prejuízos para o grupo ou para a própria 

administração do negócio, em casos de desistência ou de exclusão do 

consorciado, é inaplicável a Cláusula Penal. Os juros moratórios incidem a 

partir do trigésimo dia do encerramento do grupo. As parcelas pagas e 

devidamente comprovadas devem ser restituídas pela administração do 

consórcio com as correções devidas. (Ap 77574/2014, DES. DIRCEU DOS 

SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/06/2016, Publicado no 

DJE 23/06/2016) Deste modo, verifica-se que o contrato foi firmado em 

16/07/2012, com prazo de 75 (setenta e cinco) meses, e conforme a 

orientação jurisprudencial acima citada a restituição das parcelas deve ser 

efetuada em até 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo 

correspondente. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente 

AÇÃO, 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. 

Sentença Publicada no PJE. 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

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002331-38.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMAR RODRIGUES QUERENDO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS (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: 

1002331-38.2019.8.11.0050. EXEQUENTE: EDIMAR RODRIGUES 

QUERENDO EXECUTADO: MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS 

Vistos. Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

DECIDO. Trata-se de ação de execução de obrigação de fazer cumulada 

com pedido de tutela de urgência ajuizada por Edimar Rodrigues Querendo 

em face do Município de Campo Novo do Parecis, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Em apertada síntese, o Requerente sustenta que 

não logrou êxito em adequar a sua empresa em programa do governo para 

fins de enquadramento tributário mais benéfico porque constam débitos 

junto ao ente munícipe oriundos de imóvel que não mais lhe pertence. 

Aduz, em síntese, que ao tempo em que vendeu o imóvel, na data de 

05/05/2017, não constavam débitos com o Município requerido e ao tentar 

solicitar a exclusão do débito, em 13/09/2019, para transferi-lo ao atual 

proprietário do imóvel teve o pedido indeferido administrativamente, 

conforme documentos que instruem a exordial. Em sede de contestação, o 

requerido alega que os débitos de Contribuição de Melhoria exercício 2016 

foram pagos em 11.11.2019 e IPTU exercícios 2018 e 2019 foram pagos 

em 08.11.2019, conforme extrato de Débitos Baixados anexados aos 

autos, bem como, o imóvel já foi transferido em nome de Rafael Vinícius de 

Oliveira, na data de 12.11.2019. Analisando minuciosamente todos os 

documentos encartados na presente ação constato que, a presente ação 

já atingiu seu objetivo, pois conforme FICHA CADASTRAL E RELATÓRIO 

DE DÉBTIOS, os débitos foram quitados e o imóvel matriculado sob o nº 

7068 de RGI, Lote 01 da Quadra 52-A, Bairro Olenka, encontra-se 

cadastrado em nome de RAFAEL VINICIUIS DE OLIVEIRA e KAROLINA 

ASCARI DE SOUZA, desde a data de 12/11/2019. Sendo assim, deflui-se a 

ausência de pertinência em se dar andamento ao presente feito, haja vista 

que o autor já tivera seus pedidos atendidos, e não se opôs as alegações 

do promovido. Nesse norte, e sem maiores delongas, em razão da 

evidente perda do objeto da presente ação, JULGO EXTINTO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, VI, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da 

Lei nº 9.099/95. Sentença Publicada no PJE. 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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000411-29.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENICE DE FATIMA FERREIRA ACCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE ALVES THEODORO DE MORAES OAB - MT11950/O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAMARA CRISTINA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MYLLENA GUIZARDI TRINDADE MONTEIRO BASTOS OAB - MT0009445A 

(ADVOGADO(A))

JOAO CARLOS GEHRING JUNIOR OAB - MT24318-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: 

1000411-29.2019.8.11.0050. REQUERENTE: VALDENICE DE FATIMA 

FERREIRA ACCO REQUERIDO: TAMARA CRISTINA Vistos. Dispenso o 

relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Nos termos do 

artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação probatória. Pois 

bem. Alega a Promovente que teve sua imagem denegrida pela Promovida 

por meio de publicações em redes sociais (FACEBOOK), como também 

agressões físicas e com arma branca, sendo exposta a situação 

vexatória, sem qualquer motivo plausível ou sem que as autoras tivesse 

provocado a situação. Pugna ao final pela indenização por danos morais. 

A Promovida em sede de contestação alega que é a atual esposa do 

ex-marido da Autora, razão pela qual esta jamais aceitou tal relação, 

sempre atacando, injuriando e caluniando a reputação da Requerida, com 

posts em redes sociais (Facebook e Whatsapp), chegando inclusive, a 

criar perfis fakes (falsos) para poder atribuir fatos e condutas 

desonrosas a Promovida. A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos 

mostra que: “O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum”. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa 

para o caso, permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. A 

jurisprudência é neste sentido: “O Juiz não pode desprezar as regras de 

experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz deve 

valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e deve 

servir-se da sua experiência e do que comumente acontece”. (JTA 

121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao 

artigo 335). (grifei e negritei). O Superior Tribunal de Justiça assevera 

ainda que: “É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão 

judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários 

sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação 

pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou 

suficiente para a composição do litígio”. (STJ - 1ª Turma - AI 169.079- SP - 

Ag.Rg, - Rel. Min. José Delgado - DJU 17.8.1998). (destaquei e negritei). 

Dos autos extrai-se que inexistem provas acerca das agressões verbais 

ou físicas tenham sido proferidas pela Promovida, bem como de que a 

situação tenha efetivamente causado prejuízo a Promovente, a ponto de 

ofender os direitos de personalidade ou causar danos psíquicos capaz de 

ensejarem ressarcimento pecuniário. Neste sentido: RESPONSABILIDADE 

CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AGRESSÕES RECÍPROCAS. DEVER DE 

INDENIZAR. INOCORRÊNCIA. Caso em que a prova do processo indica que 

os litigantes exaltaram-se no momento em que travaram uma discussão 

quanto aos problemas no condomínio, havendo troca de ofensas 

recíprocas e mútua violência entre as partes. Partes que se revidaram 

mutuamente. Improcedência tanto do pedido indenizatório como da 

reconvenção. Sentença mantida. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. 

UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70055594261, Décima Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, 

Julgado em 29/05/2014) Dos autos não restou comprovado quem deu 

início às agressões verbais/físicas perpetradas, tal ônus que incumbia à 

autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. Ante o 

exposto, julgo IMPROCEDENTE a presente ação, e JULGO IMPROCEDENTE 

O PEDIDO CONTRAPOSTO, 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. 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

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001609-04.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIVAN ASSUNCAO PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINALVA RAMOS RODRIGUES OAB - MT0012462A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT5746-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: 

1001609-04.2019.8.11.0050. REQUERENTE: JOSIVAN ASSUNCAO PINTO 

REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - DETRAN/MT Vistos. Dispensado o relatório, conforme 

autoriza os termos do artigo 38, caput, da Lei 9.099/95. Decido. 

Preliminarmente, alega o requerido a inépcia da inicial, apontando que a 

peça exordial apresenta falhas que impossibilitam o exercício do 

contraditório e da ampla defesa. Em análise a preliminar suscitada, 

rejeito-a, já que a petição inicial preencheu os requisitos legais, e o pedido 

não encontra óbice no sistema legal vigente, razão pela qual é 

juridicamente viável. Sustenta ainda a ilegitimidade para figurar no pólo 

passivo da ação em questão, requerendo a extinção da demanda. Com 

relação a tal pleito, tenho que não merece acolhimento, porque, quanto aos 

tópicos alegados na petição inicial, e considerando que é ente dotado de 

personalidade jurídica própria, possui legitimidade para figurar como 

requerido na demanda em análise. Rejeitadas as preliminares, e não 

havendo necessidade de instrução probatória, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação probatória, nos 

termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Trata-se de 

AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C AÇÃO DE REPARAÇÃO POR 

DANOS MORAIS COM LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS POR INSCRIÇÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO proposta por 

JOSIVAN DE ASSUNÇÃO PINTO em face do Departamento Estadual de 

Trânsito. Narra o autor, que o veículo automotor, marca/modelo GM Celta 

Super, 4 portas, ano fabricação 2004, placa KAB-7689, chassi nº 

9BGRY48X05G124624, Renavam nº 837065640 ainda consta em seu 

nome, porém o referido bem foi vendido no ano de 2014, cuja alienação foi 

comunicada à parte requerida que, em tese, não procedeu com a 

alteração da propriedade. Informa, no entanto, que os lançamentos dos 

tributos relativos ao bem móvel continuam sendo realizados em nome da 

parte requerente a despeito de não ser mais o ‘proprietário’ do bem. Diante 

disso, tomou ciência de que em razão do débito relativo ao veículo seu 

nome foi protestado perante Cartório Extrajudicial de Notas, requerendo ao 

final que seja anulados os débitos lançados em seu nome. O DETRAN 

sustenta que o Promovente não demonstrou os fatos constitutivos de seu 

direito, requerendo a improcedência do pedido. Pois bem. O Código de 

Processo Civil preceitua que compete ao autor apresentar fatos 

constitutivos de seu direito (art. 373, I, CPC) e aos requeridos a 

demonstração de fatos impeditivo, extintivos e modificativos do direito do 

autor (art. 373, II, CPC). No mérito, a ação é improcedente. No caso dos 

autos, embora o autor tenha afirmado que realizou a venda dos veículos 

GM CELTA SUPER, 4 PORTAS, ANO FABRICAÇÃO 2004, PLACA 

KAB-7689, CHASSI Nº 9BGRY48X05G124624, RENAVAM Nº 837065640, 

não comprovou tal fato, de forma que sua inação acarreta nas 

consequências de não trazer aos autos prova do alegado fato constitutivo 

de seu direito. Não há qualquer documento que demonstre venda dos 

bens, quando ocorreu e quem seriam os atuais proprietários. Como 

cediço, havida a alienação do automóvel, deve o antigo proprietário 

comunicar ao órgão executivo de trânsito do Estado a transferência de 

propriedade, no prazo de 30 dias, sob pena de responsabilizar-se 

solidariamente pelas sanções impostas no prontuário do veículo, 

consoante estabelece o art. 134 do CTB, verbis: "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 
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da comunicação." A referida comunicação possui por finalidade o controle 

acerca da propriedade dos veículos circulantes, de modo a conferir ao 

órgão estatal responsável pela obrigação a segurança nas cobranças de 

tributos, aplicação de penalidades, regularização administrativa, entre 

outras atribuições, incidentes sobre os automóveis. O DETRAN/MT é órgão 

executivo do Estado de Mato Grosso, responsável pelo planejamento, 

coordenação, supervisão e execução das atividades de trânsito nesse 

Estado. E embora exista a possibilidade de eximir o antigo proprietário por 

eventuais ônus lançados no veículo, se faz necessário, para tanto, que 

haja efetiva comprovação da tradição dos bens (art. 1.267, CC), o que não 

ocorreu nos autos. Em outras palavras, a aquisição do veículo automotor, 

se não notificada pelo proprietário-alienante, ao órgão de trânsito ou ao 

Fisco, não exonera ou modifica a obrigação presuntiva que recai sobre o 

proprietário registral do bem a que a este pertence, eis que meras 

convenções privadas não são oponíveis ao Poder Público, como meio de 

supressão do dever estatuído em lei (art. 134 do CTB; art. 13, p. único, da 

Lei nº. 14.937/03). Dessa forma, não basta a mera alegação de que não é 

proprietário para desobrigar-se dos ônus lançados em seu nome em razão 

da propriedade dos bens objetos da demanda, havendo a necessidade de 

comprovação, ainda que de forma mínima, quanto o direito alegado. Assim, 

não havendo provas constitutivas do direito do autor nos autos, a 

improcedência do pedido inicial se impõe. 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. Sentença publicada no PJe. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (artigo 54 e 55, da Lei nº 9099/95). 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: 1002451-81.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELOIZIO OLIVEIRA SILVA OAB - MT21011/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-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: 

1002451-81.2019.8.11.0050. REQUERENTE: ANA LUCIA ALVES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO SAFRA S/A S E N T E N Ç A Vistos. Deixo 

de relatar os fatos, nos termos do artigo 38, da Lei n. 9.099/1995. 

Fundamento e Decido. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por ANA LUCIA ALVES DE 

OLIVEIRA em desfavor da BANCO SAFRA S/A, todos qualificados nos 

autos. Tendo em vista que o objeto da lide é matéria exclusivamente de 

direito, razão que dispensa a produção de provas em audiência e, enseja 

o julgamento antecipado da demanda, nos termos do art. 355, I, do Código 

de Processo Civil. A autora requer a inversão do ônus. O artigo 6º, do 

Código de Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos para a 

concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 

hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Para a 

concessão do pleito é necessário a presença dos requisitos 

mencionados. No caso, verifico que a hipossuficiência do demandante em 

relação ao requerido, sendo imprescindível a inversão para possibilitar a 

igualdade entre as partes. Ademais, é inviável exigir a prova ao autor, já 

que nega a existência de relação jurídica. Portanto, resta evidente que o 

caso se trata de produção de prova negativa, sendo necessária a 

inversão do ônus da prova. Deste modo, defiro o pedido de inversão do 

ônus da prova. -PRELIMINARES Rejeito a preliminar de inépcia da inicial 

arguida pela reclamada, uma vez que ausente qualquer vício capaz de 

ensejar a inépcia da inicial, conforme previsão do parágrafo único do art. 

330, § 1º do CPC. Afasto a preliminar de falta de interesse de agir, posto 

que o interesse processual está presente sempre que a parte tenha a 

necessidade de exercer o direito de ação (e,conseqüentemente, instaurar 

o processo) para alcançar o resultado que pretende, relativamente à sua 

pretensão, pouco importando se o pedido será ou não julgado procedente. 

Passo a análise do mérito. A autora afirma, em síntese, que não possui 

relação jurídica com o requerido, tendo em vista que não contratou os 

serviços da parte reclamada representados pelo contrato nº 0000028484 

– Banco nº 422/Safra, data de inclusão no cadastro de inadimplentes de 

15/11/2019, no valor de R$ 684,68 (seiscentos e oitenta e quatro reais e 

sessenta e oito centavos). Em sua defesa o requerido apresentou peça 

estranha aos autos nada combatendo os argumentos constantes da peça 

inicial, argumentou as preliminares de perda de objeto da ação por inépcia 

da inicial e falta de interesse de agir, uma vez que já excluiu o nome do 

reclamante dos cadastros de inadimplentes ante da propositura da 

demanda. 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 a inexistência de relação 

contratual coma a parte requerida, como fato constitutivo do seu direito, já 

a parte ré deixou de instruir o processo com peça de defesa ou qualquer 

documento hábil capaz de reconhecer a legitimidade do débito. 

Compulsando os autos, constato que as arguições do suplicado não 

merecem prosperar, visto que não trouxe nos autos qualquer prova da 

contratação de seus serviços pela reclamante, restando demonstrada a 

inexistência de relação jurídica entre as partes, que se trata de fato 

incontroverso, não se desincumbindo o requerido do ônus probatória 

contido no artigo 373, II, do CPC). Posto isso, passo a apreciar o pedido de 

indenização por danos morais. Para acarretar dano moral indenizável é 

imprescindível comprovar que a conduta do agente (ação ou a omissão) 

ocasionou dano, sendo desnecessária a prova da culpa, por se tratar de 

responsabilidade objetiva (artigo 14, do CDC). Observo que a indenização 

do dano moral tem como objetivo impor uma sanção ao ofensor, que 

simultaneamente produz efeito pedagógico, para que o reclamado tenha 

mais cuidado e disciplina na execução de suas atividades, a fim de evitar 

que uma conduta danosa se repita. Deste modo, constato que a 

indenização no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) cumprirá o 

escopo de inibir que a requerida volte a cometer o ato ilícito, ao mesmo 

tempo que o valor se mostra equilibrado, de acordo com as condições 

financeiras e sociais das partes envolvidas, uma vez que não se mostra 

excessivo a ponto de configurar enriquecimento ilícito da parte reclamante, 

nem irrisório para não representar ao ofensor algum esforço no seu 

cumprimento. Diante do exposto DECRETO A REVELIA do reclamado, e no 

mérito JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor para 

declarar a inexistência de qualquer débito referente ao contrato nº 

0000028484 – Banco nº 422/Safra, conta data de inclusão no cadastro de 

inadimplentes de 15/11/2019, no valor de R$ 684,68 (seiscentos e oitenta 

e quatro reais e sessenta e oito centavos)em nome da reclamante. E, por 

corolário, julgo extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno o requerido ao 

pagamento no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos morais 

ocasionados, com incidência de juros de 1% ao mês a partir do evento 

danoso (Súmula 54, do STJ) e correção monetária pelo INPC a partir desta 

decisão (Súmula 362, do STJ). Sem condenação nas custas e honorários, 

nos termos do artigo 54, da Lei n. 9.099/1995. 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. Publicada no sistema PJE. 

Intime-se. Cumpra-se. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. 

Braz Paulo Pagotto Juiz Leigo Vistos. Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Campo Novo 

dos Parecis-MT, 16 de março de 2020. CLÁUDIA ANFFE NUNES DA 

CUNHA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000038-61.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

SAMARA BATISTA DE SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 
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(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):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000038-61.2020.8.11.0050. REQUERENTE: SAMARA BATISTA DE SA 

REQUERIDO: OMNI FINANCEIRA S/A Vistos. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38, da Lei 9099/95. Fundamento e decido. O Reclamante 

busca pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por 

danos morais, visando compensação por falha na prestação de serviços 

da Reclamada, ante a cobrança indevida de valores e consequente 

negativação, que foi vítima de fraude tendo em vista que não recebeu o 

Cartão de Crédito e não desbloqueou os serviços. Em resposta, a 

Reclamada sustenta a legalidade da cobrança, em decorrência da 

contratação dos serviços pela parte reclamante, com documentos (Termo 

de Adesão devidamente assinado, histórico de faturas inadimplidas, 

documentos pessoais da parte Reclamante consignados no momento da 

contratação), não impugnados. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 

c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do 

FONAJE. Mérito. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie 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 Reclamada demonstrou a 

contratação efetiva do serviço e a existência do débito sub-rogado, com 

documentos (Termo de Adesão devidamente assinado, histórico de 

faturas inadimplidas, documentos pessoais da parte Reclamante 

consignados no momento da contratação), com resistência pela parte 

Reclamante, mas não se desincumbindo esta do ônus probatório contido 

no art.373, inciso I do Novo CPC. Isto posto, nos termos do art. 487, inciso 

I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, 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. Publicada no sistema PJE. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95. Braz Paulo Pagotto Juiz Leigo Vistos. 

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-se o necessário com as cautelas de estilo. Campo 

Novo dos Parecis-MT, 16 de março de 2020. CLÁUDIA ANFFE NUNES DA 

CUNHA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002397-18.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

CIRDIRLEI FELIPE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO SILVIO CATTANEO OAB - MT19866/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (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: 

1002397-18.2019.8.11.0050. REQUERENTE: CIRDIRLEI FELIPE REQUERIDO: 

REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A Vistos. Deixo 

de relatar os fatos, nos termos do artigo 38, da Lei n. 9.099/1995. 

Fundamento e Decido. Trata-se de AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por CIRDIRLEI FELIPE em desfavor da REALIZE CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., todos qualificados nos autos. 

Tendo em vista que o objeto da lide é matéria exclusivamente de direito, 

razão que dispensa a produção de provas em audiência e, enseja o 

julgamento antecipado da demanda, nos termos do art. 355, I, do Código de 

Processo Civil. A autora requer a inversão do ônus. O artigo 6º, do Código 

de Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos para a 

concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 

hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Para a 

concessão do pleito é necessário a presença dos requisitos 

mencionados. No caso, verifico que a hipossuficiência do demandante em 

relação ao requerido, sendo imprescindível a inversão para possibilitar a 

igualdade entre as partes. Ademais, é inviável exigir a prova ao autor, já 

que nega a existência de relação jurídica. Portanto, resta evidente que o 

caso se trata de produção de prova negativa, sendo necessária a 

inversão do ônus da prova. Deste modo, defiro o pedido de inversão do 

ônus da prova. A autora afirma, em síntese, que não possui relação 

jurídica com o requerido, tendo em vista que não contratou os serviços da 

parte reclamada representados pelo contrato nº 815606489530003, data 

de inclusão no cadastro de inadimplentes de 29/07/2019, no valor de R$ 

605,07 (seiscentos e cinco reais e sete centavos). Em sua defesa o 

requerido apresentou peça estranha aos autos nada combatendo os 

argumentos constantes da peça inicial, uma vez que já excluiu o nome do 

reclamante dos cadastros de inadimplentes ante a propositura da 

demanda e que o problema poderia ser resolvido administrativamente. 

Ocorre que 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 a inexistência de relação 

contratual coma a parte requerida, inclusive registrando Boletim de 

Ocorrência, reclamação no PROCON Municipal, mas nada foi resolvido 

pela parte reclamada. Assim, alega como fato constitutivo do seu direito a 

inexistência de relação contratual. A parte ré, de seu turno, deixou de 

instruir o processo com peça de defesa ou qualquer documento hábil 

capaz de reconhecer a legitimidade do débito, restando comprovada assim 

a inexistência de relação jurídica entre as partes que se trata de fato 

incontroverso, não se desincumbindo o requerido do ônus probatório 

contido no artigo 373, II, do CPC). Posto isso, passo a apreciar o pedido de 

indenização por danos morais. Para acarretar dano moral indenizável é 

imprescindível comprovar que a conduta do agente (ação ou a omissão) 

ocasionou dano, sendo desnecessária a prova da culpa, por se tratar de 

responsabilidade objetiva (artigo 14, do CDC). Observo que a indenização 

do dano moral tem como objetivo impor uma sanção ao ofensor, que 

simultaneamente produz efeito pedagógico, para que o reclamado tenha 

mais cuidado e disciplina na execução de suas atividades, a fim de evitar 

que uma conduta danosa se repita. Deste modo, constato que a 

indenização no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) cumprirá o 

escopo de inibir que a requerida volte a cometer o ato ilícito, ao mesmo 

tempo que o valor se mostra equilibrado, de acordo com as condições 

financeiras e sociais das partes envolvidas, uma vez que não se mostra 

excessivo a ponto de configurar enriquecimento ilícito da parte reclamante, 

nem irrisório para não representar ao ofensor algum esforço no seu 

cumprimento. Em relação ao pedido de repetição do indébito em dobro 

deve ser indeferido, tendo em vista que não houve pagamento por parte 

da parte reclamante de nenhum valor indevido. Diante do exposto JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor para declarar a 

inexistência do débito de R$ 605,07 (seiscentos e cinco reais e sete 

centavos) em nome da reclamante. E, por corolário, julgo extinto o feito, 

com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Condeno o requerido ao pagamento no valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos morais ocasionados, com incidência 

de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54, do STJ) e 

correção monetária pelo INPC a partir desta decisão (Súmula 362, do STJ). 

Julgo improcedente o Pedido de Repetição do Indébito. Confirmo a Liminar 

de Antecipação de Tutela Parcial deferida nos autos conforme ID Nº 

26513792. Sem condenação nas custas e honorários, nos termos do 

artigo 54, da Lei n. 9.099/1995. 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. Publicada no sistema PJE. Intime-se. 

Cumpra-se Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Braz Paulo 
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P a g o t t o  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

__________________________________________ Vistos, Homologo, 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da 

lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da 

sentença. Campo Novo dos Parecis-MT, 16 de março de 2020. CLÁUDIA 

ANFFE NUNES DA CUNHA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000046-38.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

H. CARDOSO DE OLIVEIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA OAB - MT27377/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANE DE OLIVEIRA SOARES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000046-38.2020.8.11.0050. REQUERENTE: H. CARDOSO DE OLIVEIRA - 

ME REQUERIDO: TATIANE DE OLIVEIRA SOARES Vistos. Dispenso o 

relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Em análise dos 

autos os autos, vê-se que a parte Promovida, apesar de devidamente 

citada, conforme certidão do oficial de justiça (Id.: 29571305), não 

compareceu à audiência de conciliação e nem apresentou justificativa 

plausível. Desta forma, não tendo sido sequer alegado motivo de força 

maior ou impedimento escusável para a ausência da parte reclamada na 

audiência de conciliação, DECLARO sua revelia, nos termos do artigo 20 

da Lei nº 9.099/95. Nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver 

necessidade de dilação probatória. Pois bem. A presente ação funda-se 

no fato da Promovida não ter efetuado o pagamento parcial das notas 

promissórias constante nos autos, ocasionando uma dívida atualizada no 

valor de R$ 6.702,94 (sei mil setecentos e dois reais e noventa e quatro 

centavos), planilha de atualização apresentada. A inteligência do art. 6º da 

Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão 

que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum.(destaquei e negritei). 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. Nesse sentido, observo que a 

Promovida, deixou de demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos do direito do Promovente, ônus que lhe incumbia nos moldes do 

artigo 373, II, do Código de Processo Civil. Portanto, não havendo 

documentos carreados que motive a alteração do convencimento, 

presumido pela legislação processual, e diante do fato da Promovida 

afirmar que reconhece a dívida em questão, é de rigor proceder ao pedido 

pleiteado pela Promovente. Ante o exposto, diante da mora da Promovida, 

JULGO PROCEDENTE, com base no artigo 487, I do Código de Processo 

Civil, a presente demanda, e CONDENO, a parte Promovida a pagar ao 

Promovente, o valor de R$ 6.702,94 (sei mil setecentos e dois reais e 

noventa e quatro centavos), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao 

mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a contar da 

publicação desta sentença. Sentença publicada no PJe. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios , por não serem cabíveis nesta 

fase (artigo 54 e 55, da Lei nº 9099/95). 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: 1002489-93.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ELDER PEREIRA DE OLIVEIRA 72001909187 (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GENIVALDO DA SILVA 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: 

1002489-93.2019.8.11.0050. REQUERENTE: ELDER PEREIRA DE OLIVEIRA 

72001909187 REQUERIDO: GENIVALDO DA SILVA SANTOS Vistos. 

Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. 

Nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao 

julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. Em análise dos autos os autos, vê-se que a parte Promovida, 

apesar de comparecer à audiência de conciliação, não apresentou tese 

defensiva capaz de refutar os fatos apresentados pelo promovente, 

operando-se o instituto da preclusão, disciplinada no artigo 223 do Código 

de processo Civil. Pois bem. Trata-se de ação de cobrança ajuizada por 

RR LOCAÇÕES - ME contra GENIVALDO DA SILVA SANTOS, objetivando 

a Promovente a condenação do Promovido no pagamento da importância 

atualizada de R$ 2.913,69 (dois mil novecentos e treze reais e sessenta e 

nove centavos), conforme termo de acordo acostado na pág.10 do Id.: 

26883735. A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O 

Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum.

(destaquei e negritei). 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. Nesse sentido, observo que a Promovida, deixou de 

demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da 

Promovente, ônus que lhe incumbia nos moldes do artigo 373, II, do Código 

de Processo Civil. Portanto, não havendo documentos carreados que 

motive a alteração do convencimento, presumido pela legislação 

processual, é de rigor proceder ao pedido pleiteado pela Promovente. Ante 

o exposto, JULGO PROCEDENTE, com base no artigo 487, I do Código de 

Processo Civil, a presente demanda, e CONDENO, a parte Promovida ao 

pagamento do valor de R$ 2.913,69 (dois mil novecentos e treze reais e 

sessenta e nove centavos), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao 

mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a contar da 

publicação desta sentença. Sentença publicada no PJe. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios , por não serem cabíveis nesta 

fase (artigo 54 e 55, da Lei nº 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: 1000809-73.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS GEHRING JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS GEHRING JUNIOR OAB - MT24318-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE DE ADVOGADOS SOUZA E ARRUDA (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: 

1000809-73.2019.8.11.0050. REQUERENTE: JOAO CARLOS GEHRING 

JUNIOR REQUERIDO: SOCIEDADE DE ADVOGADOS SOUZA E ARRUDA 

Vistos. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Fundamento e decido. Cuida-se de reclamação proposta por JOAO 

CARLOS GEHRING JUNIOR em face de SOCIEDADE DE ADVOGADOS 

SOUZA E ARRUDA. No caso dos autos, no ID nº 28457230 a parte 

reclamante pleiteia a desistência do tendo em vista a não ter mais 

interesse no prosseguimento do feito. Importante ressaltar que a 

desistência da ação pelo autor importará em extinção do feito sem 

julgamento do mérito, independentemente da anuência do réu já citado 

(Enunciado nº. 90 do FONAJE). Nos termos do estatuído no artigo 200, 

parágrafo único, do CPC/2015, 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 HOMOLAÇÃO DO 

PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta reclamação, e, em consequência, 

EXTINÇÃOdeste feito, sem exame do mérito, com fulcro no disposto artigo 

485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, com fulcro nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada 

em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 
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necessárias. Projeto de sentença submetido à homologação do MM. Juiz 

de Direito, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Braz Paulo Pagotto Juiz Leigo 

____________________________________________________________

___________________________________ Vistos 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. Campo Novo dos Parecis-MT, 16 de 

março de 2020. CLÁUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001134-82.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ITACIR CAMILO ROMBALDI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME ISAAC SOUZA OAB - GO49589 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDENIR JOSE SILVERIO (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: 

1001134-82.2018.8.11.0050. EXEQUENTE: ITACIR CAMILO ROMBALDI 

EXECUTADO: VALDENIR JOSE SILVERIO Vistos. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38, in fine, da Lei 9.099/95. DECIDO: Compulsando os 

autos verifico que a parte exequente requereu a citação por edital por não 

ter sido localizado o executado. Ocorre que não é cabível a citação por 

edital no rito dos juizados especiais, senão na hipótese dos autos a 

extinção do feito em razão da não localização do executado. Com efeito, 

dispõe o art. 53, § 4º da Lei 9.099/95, que: § 4º Não encontrado o devedor 

ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, 

devolvendo-se os documentos ao autor. Assim, tendo em vista a não 

localização do devedor, opino pela EXTINÇÃO da presente ação, com 

resolução de mérito. Isento de custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios por se tratar de Juizado Especial. Cumpridas 

todas as determinações, arquive-se com as cautelas legais. Dispensado o 

registro. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Projeto de sentença submetido 

à homologação do MM. Juiz de Direito, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

B R A Z  P A U L O  P A G O T T O  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

______________________________________ Vistos, Homologo, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. 

Campo Novo dos Parecis-MT, 16 de março de 2020. CLÁUDIA ANFFE 

NUNES DA CUNHA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000120-63.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

RAULIN SILVA LEAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MYLLENA GUIZARDI TRINDADE MONTEIRO BASTOS OAB - MT0009445A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA CRISTINA DAMICO OAB - RS57705 (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: 

1000120-63.2018.8.11.0050. EXEQUENTE: RAULIN SILVA LEAL 

EXECUTADO: TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. 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.: 30495436) 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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002140-90.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA GOMES DO NASCIMENTO PEDRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA OAB - MT0005423A 

(ADVOGADO(A))

RONIVAN DOS REIS SANTANA GUIMARAES JUNIOR OAB - MT20436/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUILERA AUTOPECAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILMAR GONCALVES ROSA OAB - MT18662-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: 

1002140-90.2019.8.11.0050. REQUERENTE: TEREZINHA GOMES DO 

NASCIMENTO PEDRO REQUERIDO: AGUILERA AUTOPECAS LTDA Vistos. 

Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. 

Nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao 

julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. A Promovente relata que precisou fazer uns ajustes em seu 

veículo, realizando a substituição de algumas peças, e assim, se deslocou 

até a Requerida a fim de adquirir as peças necessárias. No entanto, no 

decorrer da negociação, após a compra e venda, somente parte dos 

produtos serviu para o veículo, e que após a devolução parcial dos 

produtos da compra e venda junto a Requerida Castrilon, esta ficou 

responsável em realizar o estorno e a devida devolução dos valores que 

importam em R$ 582,00 (quinhentos e oitenta e dois reais), o que não 

aconteceu até o momento do ingresso da demanda, causando a 

Promovente prejuízos de ordem moral e material. A Promovida em sede de 

contestação alega que o cancelamento parcial foi realizado pela 

operadora de cartões REDE, que enviou a reclamante DOIS comprovantes 

da operação do cancelamento (Id. 25062183). Pugnando pela 

improcedência da ação. A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos 

mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa 

e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum.(destaquei e negritei). 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. Tenho que não merece acolhimento a pretensão do 

autor, porquanto, no que se refere ao fato em que se funda a pretensão, 

vigora a regra do artigo 373, I, do CPC, exigindo do autor sua plena 

demonstração, sob pena de improcedência da reclamação, in verbis: 

Artigo 373. O ônus da prova incumbe: I – ao autor, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito; ... É imperioso destacar que a própria Autora 

anexou aos autos documento comprobatório de cancelamento e estorno 

do valor de R$ 582,00 (quinhentos e oitenta e dois reais), data de 

24/08/2018, ou seja, a Promovida realizou os procedimentos de 

cancelamento e estorno dos valores. Em contrapartida, a Promovente não 

trouxe aos autos documento essencial para o deslinde da questão, qual 

seja, as faturas dos meses subsequentes relativas ao cartão de crédito 

nº 546479XXXXXX0625, para fim de comprovar que o estorno não fora 

realizado. Portanto, não há previsão legal que dê respaldo ao pedido da 

Promovente. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente 

RECLAMAÇÃO, 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. Sentença Publicada no PJE. Transitada em julgado, arquivem-se 
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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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001953-82.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA PEIXOTO BRANCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CORREA BRAGA FILHO OAB - MT0016482A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL OAB - MT0017211S-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: 

1001953-82.2019.8.11.0050. REQUERENTE: ANA CLAUDIA PEIXOTO 

BRANCO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Dispenso o relatório, nos moldes 

do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Nos termos do artigo 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não 

haver necessidade de dilação probatória. DA PRELIMINAR DA 

INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO Alega a Promovida, incompetência deste Juízo, 

tendo em vista a necessidade de prova pericial nos presentes autos. 

Apesar das alegações da Promovida, não há necessidade de realização 

de perícia para o deslinde da causa, sendo assim, não se trata de matéria 

complexa e, consequentemente os autos encontra-se maduro para 

prolação de sentença, motivo pelo qual, DEIXO DE ACOLHER A 

PRELIMINAR ARGUIDA. DA INÉPCIA DA INICIAL Os pressupostos 

processuais de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo fazem-se presentes. As partes estão devidamente 

representadas, não restando irregularidades ou vícios capazes de 

invalidar a presente demanda, motivo pelo qual, DEIXO DE ACOLHER A 

PRELIMINAR ARGUIDA. A presente ação versa sobre relação de consumo 

que deve ser analisada sob o foco do Código de Defesa do Consumidor. A 

Autora ANA CLAUDIA PEIXOTO BRANCO narra que é titular do terminal 

telefônico oferecido pela Requerida, sob o nº (65) 99676-4528. Assevera 

que no dia 13/09/2019, descobriu que seu número havia sido clonado, 

tendo que cancelar seu plano e linha telefônica e adquirir nova linha de 

outro chip, com número diferente de telefone, sendo o n°: (65) 

99803-8422, conforme os protocolos n°: 20196405828213 e n°: 

20196405954708. Aduz que os criminosos habilitaram seu WhatsApp no 

chip clonado e solicitaram quantias em dinheiro de pessoas próximas, 

filhos, amigos e até seu empregador. Assim, requer a condenação da 

Promovida a título de danos morais Devidamente citada, a parte promovida 

apresentou contestação e arguiu a preliminar de incompetência por 

necessidade de perícia técnica. No mérito, suscita não ser responsável 

pelo evento danoso por estar configurada a culpa exclusiva de terceiro. 

Acrescenta que o episódio em questão “não ultrapassa a barreira de um 

mero desgaste ou inconveniente” inexistindo danos morais a serem 

suportados. Desta forma, pugna pela improcedência dos pedidos iniciais. 

Em exame a narrativa das partes, nota-se que para a solução do presente 

conflito independe de novas provas, visto que os fatos controvertidos só 

podem ser comprovados por meio documental. Insta salientar que no 

direito processual civil, em regra, vigora o princípio dispositivo, que 

determina à parte o dever de diligenciar a fim de comprovar as suas 

alegações e, por conseguinte, os fatos ensejadores das suas pretensões 

postas em juízo, conhecido como ônus da prova. Em outras palavras, a lei 

processual atribui ao sujeito processual o encargo de provar determinado 

fato sob pena de, não o fazendo, sofrer o prejuízo de não ser acolhida a 

sua alegação. De acordo com a distribuição ordinária do ônus da prova 

(Art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos 

de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos. No caso em testilha, ficou suficientemente 

demonstrada a clonagem do número de celular da Promovente, e a 

utilização de seu WhastApp, em decorrência desta ação dos criminosos, 

para solicitar quantias em dinheiro de seus contatos próximos. Nesse viés, 

caberia à Promovida demonstrar a regular prestação do serviço, isto é, 

que o número não foi clonado, ou, pelo menos, contestado a informação 

detalhada pela Autora, cujo ônus da prova não se desincumbiu. 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. Sendo inequívoca a falha na 

prestação dos serviços como dito alhures, também é evidente o dano 

moral causado a Promovente. A clonagem de seu número e a invasão de 

sua privacidade trazem consequências que atingem os direitos da 

personalidade, ainda mais quando os criminosos se utilizam de seu nome 

para solicitar empréstimos. O dano moral em relação a ela é evidente, e 

prescinde de maiores comprovações. Nesse sentido. Demonstrado a 

relação de causalidade entre a conduta do agente e o dano sofrido pela 

parte Promovente, resta fixar o quantum indenizatório. No que pertine ao 

quantum a ser indenizado, entendo que, neste caso, tal valor deve ser 

fixado analisando-se primordialmente a função de repreensão de atitudes 

arbitrárias, além dos abalos morais e/ou financeiros suportado pela parte 

Promovente, evitando-se, assim, enriquecimento ilícito, bem como a 

condição econômico/social da parte Promovida, a fim de coibir práticas 

dessa natureza. 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 parte reclamada ao 

pagamento da importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) pelos danos 

morais, sem que isso importe em enriquecimento indevido. Também, como 

medida de caráter pedagógico. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, com 

base no artigo 487, I do Código de Processo Civil, a presente demanda, e 

CONDENO, a parte Promovida ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês desde o evento 

danoso (13/09/2019) (Súmula nº 54 do STJ), e correção monetária pelo 

INPC a partir da data da publicação desta sentença. Sem custas 

processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença 

Publicada no PJE. 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. 

Intime-se a parte reclamada para cumprir a sentença tão logo ocorra seu 

trânsito em julgado, sob pena de execução direta. Não cumprida 

voluntariamente a sentença e havendo solicitação da interessada, 

determino: Retifique-se a distribuição e autuação, para constar a presente 

como cumprimento de sentença. Após, intime-se o devedor para efetuar o 

pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena do montante da 

condenação ser acrescido de multa no percentual de 10% (CPC, 523 c/c 

52, caput, Lei nº 9.099/95); Transcorrido o prazo do parágrafo anterior 

sem o cumprimento do julgado, expeça-se mandado de penhora, avaliação 

e intimação, penhorando-se tantos bens quantos bastem para o 

pagamento do principal, acrescido de juros e correção monetária; 

Efetuada a penhora, intime-se o devedor para embargar a execução no 

prazo de 15 (quinze) dias (CPC, 523, §1º e Súmula 11, Turmas Recursais 

do TJMT), nos termos do artigo 52, IX, da Lei nº 9.099/95. Recaindo a 

penhora em bens imóveis, será intimado também a cônjuge do devedor; 

Transcorrido o prazo para oposição de embargos, certifique-se. Após, 

conclusos para impulso oficial. Entretanto, inexistindo pleito executório, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Cláudia Anffe 

Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000507-15.2017.8.11.0050

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:

MARCIA REGINA MALLMANN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000507-15.2017.8.11.0050. EXEQUENTE: H. CARDOSO DE OLIVEIRA - 

ME EXECUTADO: MARCIA REGINA MALLMANN 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.: 30495414) 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

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010293-32.2015.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

CLEO BAGATINI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEISI KOLLING OAB - MT15788/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSEFA MARIA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

LIVIA MARIA MACHADO FRANCA QUEIROZ OAB - MT14472-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: 

8010293-32.2015.8.11.0050. EXECUTADO: CLEO BAGATINI EXEQUENTE: 

JOSEFA MARIA DA SILVA 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.: 

30494498) 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

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000084-55.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ITACIR CAMILO ROMBALDI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME ISAAC SOUZA OAB - GO49589 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIDIO DE OLIVEIRA NAZARIO JUNIOR (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: 

1000084-55.2017.8.11.0050. EXEQUENTE: ITACIR CAMILO ROMBALDI 

EXECUTADO: ELIDIO DE OLIVEIRA NAZARIO JUNIOR 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.: 29126127) 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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001899-19.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

DELMIRA MARIA NETA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA DE OLIVEIRA REIS (REQUERIDO)

H G DE SA EIRELI (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: 

1001899-19.2019.8.11.0050. REQUERENTE: DELMIRA MARIA NETA 

REQUERIDO: H G DE SA EIRELI, JOAO BATISTA DE OLIVEIRA REIS Vistos. 

No caso, dos autos revelam que o regular prosseguimento do feito restou 

obstaculizado em razão da inércia da parte Promovente em fornecer o 

endereço do réu, portanto não concretizada a citação, conforme certidão 

acostada no Id.: 30467096. Não dispondo a parte autora do endereço do 

réu, correta é a extinção do processo de conhecimento, pois, o Juizado 

Especial Cível não é local para que ações perdurem por muitos anos, ainda 

na fase de conhecimento, é justiça rápida, e assim deve ser para propiciar 

que um maior número de demandas sejam julgadas em menor tempo 

possível. Tentada por mais de uma vez a localização da parte, e esta não 

sendo encontrada, não há que se falar em ofício a Receita Federal, banco 

de dados, Detran, ou a qualquer outro órgão que seja, pois como dito, isto 

destoa e muito do objetivo do Juizado Especial, que não é só a 

simplicidade, mas também a celeridade. Como se não bastasse, 

hipoteticamente falando, se aquelas medidas não surtissem resultado 

também não caberia citação por edital (Artigo 18, § 2º da lei 9.099/95). 

Assim sendo, atingindo o processo todos estes obstáculos, a medida 

correta é a renovação da ação na Justiça Comum, na qual se poderá 

manejar todos os instrumentos cabíveis para o bom termo da ação, 

inclusive, se for o caso, a citação por edital. Ante o exposto, com fulcro 

no artigo 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95, julgo extinto o processo, sem 

análise do mérito. Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 

da Lei nº 9.099/95. Sentença Publicada no PJE. 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 
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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

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000451-71.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

AGREX DO BRASIL S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE RICARDO PASSOS DE SOUZA OAB - SP165202-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON THOMAS (EXECUTADO)

ELIZANA PADILHA DA SILVA THOMAZ (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX ROECE ONASSIS OAB - MT0017933A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000451-71.2020.8.11.0051 Execução Despacho. Vistos etc. A 

toda a evidência, a ordem de arresto não tem seu cumprimento limitado a 

um único local. Especialmente em razão dos fundamentos que autorizam a 

apreensão imediata do produto, sempre relacionados a provável desvio 

por parte do Devedor, a autorização de arresto com as restrições que o 

Executado entende existir certamente não bastaria para a salvaguarda 

dos direitos do credor. Assim, estando em armazéns locais, ou mesmo na 

lavoura, autoriza-se o arresto. Igualmente inexistente, aliás, o equívoco 

procedimental alegado pelo Executado: do que consta de sua 

manifestação, não se expediu carta precatória, tal como determinado na 

decisão, distribuindo-se o mandado diretamente no Juízo que haveria de 

ser o deprecante. É que, atualmente, em razão da virtualização dos autos 

em praticamente todas as Comarcas do Estado, não mais se expedem, 

formalmente, precatórias. Diferentemente, a própria Secretaria -- e não a 

Parte, como alegado -- encaminha a ordem diretamente ao Juízo 

deprecado. Assim, por inexistir excesso de natureza material, nem 

equívoco de ordem procedimental, AUTORIZO o seguimento da ordem de 

arresto, exatamente na forma adotada pela Exequerente. AUTORIZO, 

ainda, o reforço policial, se necessário ao cumprimento da ordem, a ser 

deliberado pelo Sr. Oficial de Justiça. OFICIE-SE, pois, ao Comando da 

Polícia Militar de Paranatinga/MT, solicitando os préstimos para o auxílio no 

cumprimento da ordem. Sem prejuízo, INTIME-SE o Executado, na pessoa 

de seu Procurador, para que não oponha empecilhos procedimentais 

inexistentes ao cumprimento da ordem, sob pena de multa, a ser 

oportunamente arbitrada. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Às providências. Campo Verde/MT, 26 de março de 2020. André Barbosa 

Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000771-24.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

IZARINA DOS SANTOS DUARTE (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FOLETTO OAB - MT0005282A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARIA RIBEIRO DUARTE (DE CUJUS)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000771-24.2020.8.11.0051 Arrolamento Despacho. Vistos etc. 

NOMEIO a Sra. Izarina dos Santos Duarte como Inventariante dos bens 

deixados por José Maria Ribeiro Duarte. INTIME-SE a Inventariante, na 

pessoa de seu ilustre Procurador, para que apresente as certidões 

negativas e a comprovação do recolhimento dos impostos relativos aos 

bens do espólio e às suas rendas. Cumpridas todas as determinações, 

venham conclusos para sentença homologatória. Por fim, DEFIRO o pedido 

de assistência judiciária. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Às providências. Campo Verde/MT, 26 de março de 2020. André Barbosa 

Guanaes Simões Juiz de Direito

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

Processo Número: 1000496-25.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

G. G. T. (AUTOR(A))

A. E. F. G. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO DURANTI OAB - MT0019533A (ADVOGADO(A))

JOSIANE COELHO DUARTE OAB - MT13703-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. A. T. (REU)

I. M. T. (REU)

A. T. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANA AIRES DE MELO OAB - MT0017058A (ADVOGADO(A))

GENIQUESLE SOARES SAMPAIO OAB - MT0019965A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

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. 1000496-25.2017.8.11.0037 Valor da 

causa: R$ R$ 11.244,00 ESPÉCIE: ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 

(69) POLO ATIVO: G. G. T. e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

JOSIANE COELHO DUARTE, ALBERTO DURANTI POLO PASSIVO: ADELAR 

TAFAREL e outros (2) ADVOGADO(S) DO RECLAMADO: GENIQUESLE 

SOARES SAMPAIO, ADRIANA AIRES DE MELO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DOS REQUERIDOS para manifestarem, no prazo de 15 

(quinze) dias, quanto aos documentos apresentados pela(s) parte(s) 

requerente(s). CAMPO VERDE, 26 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: 1002752-25.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VITAL RIBEIRO DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA AMARANTE KANNEBLEY OAB - MT12199/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

CERTIDÃO NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, IMPULSIONO OS 

AUTOS PARA A PARTE AUTORA, NO PRAZO DE 15 DIAS, QUERENDO, 

APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO. CAMPO VERDE, 26 DE 

MARÇO DE 2020 ANALISTA JUDICIÁRIO
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 93506 Nr: 1842-54.2015.811.0051

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Murilo Brandalise Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius Gregório 

Mundim - OAB:14235

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Execução Fiscal

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de execução fiscal na qual o Exequente informou a satisfação 

integral do débito.

É o relato do necessário. Decido.

Tendo em vista o pagamento integral da dívida, de rigor a extinção do feito.

Isso posto, DECLARO extinta a presente execução, na forma do art. 924, 

II, do Novo Código de Processo Civil.

Proceda-se à baixa da restrição que recaiu sobre o veículo do Executado.

Expeça-se alvará de levantamento de valores em favor do Executado.

Sem custas ou honorários.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo.

P.I.C.

 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.: 136595 Nr: 9076-19.2017.811.0051

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Regina Lucia Leque Bezerra

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO NABI BEZERRA DE 

ALCÂNTARA - OAB:20065

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 9076-19.2017.811.0051 - 136595

Cumprimento de Sentença

Despacho.

Vistos etc.

OFICIE-SE à 3ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco/AC solicitando a 

habi l i tação do crédi to da Exequente nos autos nº . 

0005902-34.2017.8.01.0001.

Cumprida a diligência, DETERMINO a suspensão do presente feito até o 

efetivo pagamento da obrigação ou ulterior manifestação das Partes.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 13 de março de 2020.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 122188 Nr: 2134-68.2017.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Magel Comercio de Máquinas e Implementos Agricolas 

Ltda -ME, Marcos Gentilin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helcio Antonow

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandra Roberta Montanher 

Brescovici - OAB:7366 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THEMYSTOCLES NEY DE 

AZEVEDO DE FIGUEIREDO - OAB:13655/O

 Autos n° 2134-68.2017.811.0051 - 122188

Execução

Despacho.

Vistos etc.

DEFIRO os pedidos aduzidos pelo Exequente para determinar a penhora 

on-line de eventuais valores depositados em qualquer aplicação financeira 

do Executado, limitada ao total da dívida.

Não sendo possível o bloqueio de valor correspondente à totalidade da 

dívida, DETERMINO a solicitação de informações ao departamento de 

trânsito, por meio do Sistema Renajud, acerca da existência de veículos 

eventualmente cadastrados em nome do Executado.

Em sendo o caso, DETERMINO, desde logo, a indicação da restrição no 

cadastro do veículo, inclusive a de circulação, nomeando, desde logo, a 

Exequente como Depositário.

Caberá ao Exequente informar o local onde o veículo pode ser localizado, 

a fim de ultimar a penhora e permitir a remoção aos seus cuidados. Nessa 

hipótese, DETERMINO a pronta avaliação do bem, intimando-se as Partes 

para que se manifestem sobre o laudo correspondente.

DEFIRO, ainda, a solicitação de informações à Receita Federal, pelo 

Sistema Infojud.

Em caso de penhora, seja a de veículo, seja a de dinheiro, INTIME-SE o 

Executado para que, querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, ofereça 

impugnação.

Infrutífera a providência, INTIME-SE o Exequente para que indique bens 

penhoráveis do Executado, sob pena de suspensão do feito, na forma do 

art. 921, III, do NCPC.

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): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 92226 Nr: 1405-13.2015.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Armarinhos J. L. Ltda - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Algobom Indústria e Comércio de Produtos 

Têxteis Ltda, Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Adaelsio da Cruz - 

OAB:8028-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Willians Fratoni 

Rodrigues - OAB:11065/A

 Decido. ACOLHO parcialmente, portanto, os pedidos feitos na impugnação 

apenas para fixar, como parcela atribuível ao Executado, em razão da 

execução parcial inicial pelos próprios Exequentes, o valor de R$ 

1.251,00. Tal valor deverá ser transferido à conta corrente informada 

pelos Exequentes, acrescido, evidentemente, da remuneração própria da 

Conta de Depósitos Judiciais à subconta aberta com o depósito de 13 de 

fevereiro de 2020. O remanescente deverá ser restituído ao Banco 

Bradesco, em conta que seus Procuradores informarem. Sem prejuízo, 

AUTORIZO o imediato levantamento, pelos Exequentes, também da quantia 

depositada em 05 de junho de 2019, com a remuneração correspondente. 

Por meio do Sistema Bacenjud, DETERMINO a indisponibilidade de 

eventuais valores depositados em aplicações financeiras da Executada, 

limitada ao total da dívida, atualizada em R$ 14.333,65. Tornados 

indisponíveis quaisquer ativos financeiros da Executada, DETERMINO, 

desde logo, a conversão da indisponibilidade em penhora, 

independentemente de termo ou de auto. Nessa última hipótese, 

INTIMEM-SE as Partes para o que de direito. Infrutífera a providência, 

INTIMEM-SE os Exequentes, na pessoa de seu ilustre Procurador, para 

que indique bens disponíveis da Executada, em (10) dez dias, sob pena de 

suspensão do feito, na forma do art. 921, III, do NCPC. Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 24 

de março de 2020. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 96675 Nr: 2923-38.2015.811.0051

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCSdA, MAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariana Telles de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 22.144/B, Pamela Hayanni de Melo Martins - 

OAB:20016 - O/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 2923-38.2015.811.0051 - 96675

Execução de Alimentos

Decisão.

Vistos etc.

DEFIRO os pedidos aduzidos pelo Exequente para determinar a penhora 

on-line de eventuais valores depositados em qualquer aplicação financeira 

do Executado, limitada ao total da dívida.

Não sendo possível o bloqueio de valor correspondente à totalidade da 

dívida, DETERMINO a solicitação de informações ao departamento de 

trânsito, por meio do Sistema Renajud, acerca da existência de veículos 

eventualmente cadastrados em nome do Executado.

Em sendo o caso, DETERMINO, desde logo, a indicação da restrição no 

cadastro do veículo, inclusive a de circulação, nomeando, desde logo, a 

Exequente como Depositário.

Caberá ao Exequente informar o local onde o veículo pode ser localizado, 

a fim de ultimar a penhora e permitir a remoção aos seus cuidados. Nessa 

hipótese, DETERMINO a pronta avaliação do bem, intimando-se as Partes 

para que se manifestem sobre o laudo correspondente.

De igual forma, DETERMINO a solicitação de informações à Receita 

Federal, pelo Sistema Infojud, a fim de verificar eventual declaração de 

bens disponíveis do Executado.

Na forma do art. 528, § 1º, do NCPC, DETERMINO a anotação da dívida na 

Serasa, também como forma de incentivar o pagamento. AUTORIZO, 

ainda, a expedição de Certidão, para fins de protesto, na forma do art. 

517, § 1º, do NCPC.

Em caso de penhora, seja a de veículo, seja a de dinheiro, INTIME-SE o 

Executado para que, querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, ofereça 

impugnação.

Infrutífera a providência, INTIME-SE o Exequente para que indique bens 

penhoráveis do Executado, observando-se, inclusive, as informações 

prestadas pela Receita Federal, sob pena de suspensão do feito, na forma 

do art. 921, III, do NCPC.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 17 de março de 2020.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 119120 Nr: 795-74.2017.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Espolio de Dirceu Pinhatti Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francilene Bezerra da Paz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nicomedes Lindolfo Freitas 

Neto - OAB:9277/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flavio Luciano de Tarso 

Huergo Bauermeister - OAB:7328/B

 Autos n° 795-74.2017.811.0051 - 119120

Execução

Despacho.

Vistos etc.

Tendo em vista o decurso de prazo razoável desde a primeira tentativa de 

penhora on-line, DEFIRO o pedido aduzidos pelo Exequente para 

determinar a constrição de eventuais valores depositados em qualquer 

aplicação financeira da Executada, limitada ao total da dívida.

Infrutífera a providência, DETERMINO a anotação da dívida em cadastro de 

maus pagadores.

 Em seguida, INTIME-SE o Exequente para que indique bens penhoráveis 

da Executada no prazo de 15 (quinze) dias.

Não havendo indicação, nem pedido de nova diligência, 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 em cinco anos, 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, 12 de março de 2020.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 131933 Nr: 6845-19.2017.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Rodrigo Bernardes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evaldo Rezende Fernandes - 

OAB:3610, Lais Schwarz Viana Fernandes - OAB:OAB/MT 18264

 Assim, DEIXO de conhecer da exceção de pré-executividade oposta pelo 

Executado. Sem prejuízo, a fim de dar andamento ao feito, DEFIRO os 

pedidos aduzidos pelo Exequente para determinar a penhora on-line de 

eventuais valores depositados em qualquer aplicação financeira dos 

Executados, limitada ao total da dívida. DEFIRO, ainda, o pedido de 

requisição de informações ao Departamento de Trânsito e à Receita 

Federal, por meio dos sistemas Renajud e Infojud, acerca da existência de 

veículos e/ou outros bens eventualmente cadastrados em nome do 

Executado. Em sendo o caso, DETERMINO, desde logo, a indicação da 

restrição no cadastro do veículo, inclusive a de circulação, nomeando, 

desde logo, o Exequente como Depositário. Caberá ao Exequente informar 

o local onde o veículo pode ser localizado, a fim de ultimar a penhora e 

permitir a remoção aos seus cuidados. Nessa hipótese, DETERMINO a 

pronta avaliação do bem, intimando-se as Partes para que se manifestem 

sobre o laudo correspondente. Em caso de penhora, seja a de veículo, 

seja a de dinheiro, INTIMEM-SE os Executados para que, querendo e no 

prazo de 15 (quinze) dias, ofereçam impugnação. Infrutíferas as 

providências, INTIME-SE o Exequente para que indique bens disponíveis 

dos Executados, em (10) dez dias, sob pena de suspensão do feito, na 

forma do art. 921, III, do NCPC. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 20 de março de 2020. 

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000496-46.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUMAR NOVAIS DE ALMEIDA (AUTOR(A))

MARIA DE FATIMA NOVAES FERREIRA DA CUNHA (AUTOR(A))

DIVINO FERREIRA DA CUNHA (AUTOR(A))

ADRIANE NOAVES BORGES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO OAB - MT4937-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000496-46.2018.8.11.0051 Indenizatória Decisão. Vistos etc. 

Do que se infere dos autos, notadamente da sentença embargada, não se 

acolheu a exceção substancial de mérito apresentada pela Embargante, 

porque não se viu prova suficiente de alguma negligência ou imprudência 

imputável aos Requerentes. De outra banda, considerou a conduta da 

Embargante de não preservar as imagens referentes à substração como 

indício de falha de segurança sua. Assim, ao contrário do afirmado, 

inexiste motivo para aclaramento da sentença. Se erro houve, foi de 

julgamento, a merecer apelação. DEIXO, portanto, de receber os embargos 

declaratórios, mantendo incólume a sentença proferida. Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 25 

de março de 2020. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000872-61.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CEZAR DE AGUIAR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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FERNANDA SAMIRA PAYAO FRANCO OAB - SP239437 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000872-61.2020.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Despacho. Vistos etc. Tratando-se de cumprimento de sentença proferida 

pela douta Magistrada da 2ª Vara Judicial desta Comarca, impõe-se que lá 

seja dado seguimento à pretensão do Exequente. Assim, DECLARO a 

incompetência do Juízo para a análise do pedido de cumprimento de 

sentença, determinando o encaminhamento dos autos à 2ª Vara desta 

Comarca, com as homenagens de estilo. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se 

o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 26 de março de 2020. 

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1002134-80.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARENILDES PEREIRA ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA GABRIELA ARAUJO SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KATIA FERNANDES RODRIGUES DE MATTOS OAB - MT24332/O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Processo nº 1002134-80.2019.8.11.0051 Ação de interdição com pedido 

de tutela antecipada. Vistos etc. MARENILDE PEREIRA DE ARAÚJO, 

devidamente qualificada nos autos, ajuizou a presente ação de interdição 

com pedido de tutela antecipada em face de ANA GABRIELA ARAÚJO 

SILVA, igualmente qualificada. Aduz, em síntese, que a requerida é sua 

filha e foi diagnosticada com retardo mental moderado, motivo pelo qual 

não possui capacidade para exercer os atos da vida civil. Após a análise 

da exordial foi deferida a gratuidade de justiça, designada audiência para 

entrevista da interditanda, concedida a tutela de urgência para nomear a 

requerente como curadora provisória, bem como nomeado curador 

especial em favor da ré. Na oralidade, foram colhidas as declarações da 

interditanda. No mesmo ato, o Ministério Público opina pela procedência do 

pedido, observados os limites do art. 1.782 do Código Civil. Por sua vez, a 

defesa apresenta contestação por negativa geral. Determinou-se, ainda, 

fosse aguardado o transcurso do prazo de 15 (quinze) dias para 

eventuais impugnações, nos termos do artigo 752 do NCPC. Certificado o 

decurso do prazo para impugnações, os autos vieram-me conclusos. Os 

autos vieram-me conclusos. É o relato do essencial. FUNDAMENTO E 

DECIDO. A ação é procedente. Com efeito, o presente caso se amolda 

precisamente ao inciso I, do artigo 1.767 do Código Civil, que dispõe: Art. 

1.767. Estão sujeitos a curatela: I - aqueles que, por causa transitória ou 

permanente, não puderem exprimir sua vontade; (Redação dada pela Lei 

nº 13.146, de 2015) (Vigência) (destaquei). II - (Revogado); (Redação 

dada pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência) III - os ébrios habituais e os 

viciados em tóxico; (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência) 

IV - (Revogado); (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência) V 

- os pródigos. (sem grifos no original) Já o art. 1.775 e seus parágrafos do 

mesmo diploma legal, legitima a requerente para pleitear a interdição. Nesta 

linha de intelecção, para a decretação dessa medida de amparo, é 

necessária a falta de discernimento para os atos da vida civil, tanto 

transitória, quanto permanente, caracterizada por graves alterações das 

faculdades psíquicas. No caso em apreciação restou sobejamente 

comprovado que a interditanda não tem condições, por ora, para reger 

sua pessoa e seus bens, notadamente pelo receituário médico que instrui 

a exordial, assim como pode ser observado na sua entrevista pessoal. 

Ademais, visto que plenamente provado que ANA GABRIELA ARAÚJO 

SILVA não tem discernimento suficiente para exprimir sua vontade, mesmo 

que temporariamente, está sujeita, portanto, à curatela, consoante 

disposição do art. 1.767 do Código Civil. Destarte, resta claro que a 

interdição mostra-se adequada e necessária. É importante assinalar, 

ainda, que a Lei nº 13.146, de 06 de julho de 2015 autoriza o magistrado a 

definir os limites da curatela de acordo com as potencialidade de cada 

pessoa, observadas as disposições do art. 1.782 do C.C. Diante do 

exposto, nos termos do art. 487, inciso I do NCPC, JULGO PROCEDENTE o 

pedido vertido nos presentes autos para DECRETAR a interdição de ANA 

GABRIELA ARAÚJO SILVA, DECLARANDO-A relativamente incapaz de 

exercer pessoalmente os atos da vida civil, na forma do art. 4º, inciso III do 

Código Civil e de acordo com o art. 1.775, § 1º do mesmo Codex, NOMEAR 

como CURADORA a requerente MARENILDES PEREIRA ARAÚJO, que 

deverá prestar compromisso no prazo de 05 (cinco) dias (art. 759, I do 

NCPC). Nos termos dos artigos 1.772 e 1.782 da legislação civil, o 

exercício da curatela fica LIMITADO para emprestar, transigir, dar 

quitação, alienar, hipotecar, demandar ou ser demandado, e praticar, em 

geral, os atos que não sejam de mera administração. Registre-se, por 

pertinente, que a curadora não poderá por qualquer modo alienar ou 

onerar bens móveis, imóveis ou de qualquer natureza, eventualmente 

pertencentes à interditada, sem prévia autorização judicial. Por igual razão, 

os valores recebidos de entidade previdenciária deverão ser aplicados 

exclusivamente na saúde, alimentação, remédios e no bem estar da 

interditada. Em obediência ao disposto no art. 755, § 3º do novo Código de 

Processo Civil e no art. 9º, III do Código Civil, INSCREVA-SE a presente no 

Registro Civil e publique-se no órgão oficial por 03 (três) vezes, com 

intervalo de 10 (dez) dias. ISENTO de custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. Transitada em 

julgado, EXPEÇA-SE certidão e entregue cópia da sentença à parte 

interessada, devendo o cartório observar o que determina o art. 92 e 93 

da Lei nº 6.015 de 31 de dezembro de 1973. Após a inscrição, INTIME-SE 

a curadora para assinar o termo de compromisso, no qual constarão as 

restrições supramencionadas. OFICIE-SE ao juízo eleitoral informando a 

condição de interditada da requerida. Cumpridas as determinações, 

ARQUIVEM-SE os presentes autos, procedendo-se as baixas e anotações 

de estilo. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Campo Verde/MT, 20 

de março de 2020. MARIA LÚCIA PRATI Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000095-76.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL MIRANTE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO MORAES PIMPINATI OAB - MT0006623A (ADVOGADO(A))

VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR OAB - MT0006145A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AIRTON CASOLA (REU)

 

I N T I M A Ç Ã O INTIMO a parte autora, na pessoa de seu procurador, 

acerca da audiência Tipo: Conciliação Sala: SALA 1 - PROCESSUAL Data: 

18/05/2020 Hora: 14:10 hs., à realizar-se na sala de audiências do 

CEJUSC (edifício do fórum), no endereço acima indicado, devendo fazer 

comparecer seu(ua) cliente/assistido(a) na referida solenidade, bem como 

por todo o conteúdo da r. decisão id. 28438454. INTIMO a parte Autora, na 

pessoa de seu procurador, para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, referente a uma diligência na 

zona urbana (BELVEDERE), devendo ser emitida Guia de Diligências no 

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, comprovando nos 

autos o respectivo pagamento, para o cumprimento do mandado de 

citação do requerido. Campo Verde-MT, 26 de março de 2020. assinado 

eletronicamente LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000022-07.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WEDERSON CAVALCANTE VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GARCIA OAB - MT7313-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REU)

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERNESTO BORGES NETO OAB - MT8224-A (ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 
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(ADVOGADO(A))

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

 

I N T I M A Ç Ã O INTIMO ÀS PARTES, na pessoa de seus procuradores, 

tendo em vista a Portaria-Conjunta nº 247/2020-TJMT, acerca da audiência 

reagendada Tipo: CONCILIAÇÃO - CEJUSC Sala: SALA 1 - PROCESSUAL 

Data: 25/05/2020 Hora: 13:00 horas, à realizar-se na sala de audiências 

do CEJUSC (edifício do fórum), no endereço: Praça dos Três Poderes, nº 

01, Bairro: Jardim Campo Real, Cidade: Campo Verde-MT, Cep: 78840-000, 

fone: (66) 3419-2233, devendo fazer comparecer seu(ua) 

cliente/assistido(a) na referida solenidade, bem como por todo o conteúdo 

da r. decisão id. 27928906. Campo Verde-MT, 26 de março de 2020. 

assinado eletronicamente LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001635-96.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VITORIA MARIA SCHOFFEN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE SCHOFFEN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ OAB - MT0008028A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Processo nº 1001635-96.2019.8.11.0051 Ação de interdição com pedido 

de tutela antecipada. Vistos etc. VITORIA MARIA SCHOFFEN, devidamente 

qualificada nos autos, ajuizou a presente ação de interdição com pedido 

de tutela antecipada em face de JOSÉ SCHOFFEN, igualmente qualificado. 

Aduz, em síntese, que o requerido é seu filho e foi diagnosticado com 

Síndrome de Down, motivo pelo qual não possui capacidade para exercer 

os atos da vida civil. Após a análise da exordial foi deferida a gratuidade 

de justiça, designada audiência para entrevista do interditando, concedida 

a tutela de urgência para nomear a requerente como curadora provisória, 

bem como nomeado curador especial em favor do réu. Na oralidade, após 

a entrevista, a requerente e o parquet postularam pela procedência da 

ação, ao passo que o curador especial apresentou contestação por 

negativa geral. Determinou-se, ainda, fosse aguardado o transcurso do 

prazo de 15 (quinze) dias para eventuais impugnações, nos termos do 

artigo 752 do NCPC. Certificado o decurso do prazo para impugnações, os 

autos vieram-me conclusos. Os autos vieram-me conclusos. É o relato do 

essencial. FUNDAMENTO E DECIDO. A ação é procedente. Com efeito, o 

presente caso se amolda precisamente ao inciso I, do artigo 1.767 do 

Código Civil, que dispõe: Art. 1.767. Estão sujeitos a curatela: I - aqueles 

que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua 

vontade; (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência) 

(destaquei). II - (Revogado); (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) 

(Vigência) III - os ébrios habituais e os viciados em tóxico; (Redação dada 

pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência) IV - (Revogado); (Redação dada 

pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência) V - os pródigos. (sem grifos no 

original) Já o art. 1.775 e seus parágrafos do mesmo diploma legal, legitima 

a requerente para pleitear a interdição. Nesta linha de intelecção, para a 

decretação dessa medida de amparo, é necessária a falta de 

discernimento para os atos da vida civil, tanto transitória, quanto 

permanente, caracterizada por graves alterações das faculdades 

psíquicas. No caso em apreciação restou sobejamente comprovado que o 

interditando não tem condições, por ora, para reger sua pessoa e seus 

bens, notadamente pelo receituário médico que instrui a exordial, assim 

como pode ser observado na sua entrevista pessoal. Ademais, visto que 

plenamente provado que JOSÉ SCHOFFEN não tem discernimento 

suficiente para exprimir sua vontade, mesmo que temporariamente, está 

sujeita, portanto, à curatela, consoante disposição do art. 1.767 do Código 

Civil. Destarte, resta claro que a interdição mostra-se adequada e 

necessária. É importante assinalar, ainda, que a Lei nº 13.146, de 06 de 

julho de 2015 autoriza o magistrado a definir os limites da curatela de 

acordo com as potencialidade de cada pessoa, observadas as 

disposições do art. 1.782 do C.C. Diante do exposto, nos termos do art. 

487, inciso I do NCPC, JULGO PROCEDENTE o pedido vertido nos 

presentes autos para DECRETAR a interdição de JOSÉ SCHOFFEN, 

DECLARANDO-O relativamente incapaz de exercer pessoalmente os atos 

da vida civil, na forma do art. 4º, inciso III do Código Civil e de acordo com 

o art. 1.775, § 1º do mesmo Codex, NOMEAR como CURADORA a 

requerente VITÓRIA MARIA SCHOFFEN, que deverá prestar compromisso 

no prazo de 05 (cinco) dias (art. 759, I do NCPC). Nos termos dos artigos 

1.772 e 1.782 da legislação civil, o exercício da curatela fica LIMITADO 

para emprestar, transigir, dar quitação, alienar, hipotecar, demandar ou 

ser demandado, e praticar, em geral, os atos que não sejam de mera 

administração. Registre-se, por pertinente, que a curadora não poderá por 

qualquer modo alienar ou onerar bens móveis, imóveis ou de qualquer 

natureza, eventualmente pertencentes ao interditado, sem prévia 

autorização judicial. Por igual razão, os valores recebidos de entidade 

previdenciária deverão ser aplicados exclusivamente na saúde, 

alimentação, remédios e no bem estar do interditado. Em obediência ao 

disposto no art. 755, § 3º do novo Código de Processo Civil e no art. 9º, III 

do Código Civil, INSCREVA-SE a presente no Registro Civil e publique-se 

no órgão oficial por 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias. 

ISENTO de custas, despesas processuais e honorários advocatícios. 

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. Transitada em julgado, EXPEÇA-SE certidão e 

entregue cópia da sentença à parte interessada, devendo o cartório 

observar o que determina o art. 92 e 93 da Lei nº 6.015 de 31 de 

dezembro de 1973. Após a inscrição, INTIME-SE a curadora para assinar o 

termo de compromisso, no qual constarão as restrições 

supramencionadas. OFICIE-SE ao juízo eleitoral informando a condição de 

interditado do requerido. Cumpridas as determinações, ARQUIVEM-SE os 

presentes autos, procedendo-se as baixas e anotações de estilo. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Campo Verde/MT, 20 de março 

de 2020. MARIA LÚCIA PRATI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003062-31.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ISIDIO (REQUERENTE)

VANDA SALES SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GARCIA OAB - MT7313-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIEL RODRIGUES ISIDIO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Processo nº 1003062-31.2019.8.11.0051 Ação de interdição com pedido 

de tutela antecipada. Vistos etc. JOÃO BATISTA ISÍDIO e VANDA SALES, 

devidamente qualificados nos autos, ajuizaram a presente ação de 

interdição com pedido de tutela antecipada em face de GABRIEL 

RODRIGUES ISÍDIO, igualmente qualificado. Aduzem, em síntese, que o 

requerido é filho do primeiro e enteado da segunda requerente e foi 

diagnosticado com retardo mental, escoliose, epilepsia e síndromes 

epilépticas idiopáticas, motivo pelo qual não possui capacidade para 

exercer os atos da vida civil. Após a análise da exordial foi deferida a 

gratuidade de justiça, designada audiência para entrevista do interditando, 

concedida a tutela de urgência para nomear o primeiro requerente como 

curador provisório, bem como nomeada a Defensoria Pública para atuar 

como curadora especial em favor do réu. Na oralidade, após a entrevista, 

os requerentes e o parquet postularam pela procedência da ação, ao 

passo que o curador especial apresentou contestação por negativa geral, 

sem, contudo, se opor à interdição do réu. Determinou-se, ainda, fosse 

aguardado o transcurso do prazo de 15 (quinze) dias para eventuais 

impugnações, nos termos do artigo 752 do NCPC. Certificado o decurso do 

prazo para impugnações, os autos vieram-me conclusos. Os autos 

vieram-me conclusos. É o relato do essencial. FUNDAMENTO E DECIDO. A 

ação é procedente. Com efeito, o presente caso se amolda precisamente 

ao inciso I, do artigo 1.767 do Código Civil, que dispõe: Art. 1.767. Estão 

sujeitos a curatela: I - aqueles que, por causa transitória ou permanente, 

não puderem exprimir sua vontade; (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 

2015) (Vigência) (destaquei). II - (Revogado); (Redação dada pela Lei nº 

13.146, de 2015) (Vigência) III - os ébrios habituais e os viciados em 

tóxico; (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência) IV - 

(Revogado); (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência) V - 

os pródigos. (sem grifos no original) Já o art. 1.775 e seus parágrafos do 

mesmo diploma legal, legitima os requerentes para pleitearem a interdição. 

A propósito do tema, vale salientar a possibilidade do exercício da curatela 

compartilhada por ambos os autores, máxime diante da vigência do 

Estatuto da Pessoa com Deficiência que incluiu no Código Civil o art. 

1.775-A para estabelecer, expressamente, que, quando da nomeação de 
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curador para pessoa com deficiência, o juiz poderá estabelecer curatela 

compartilhada a mais de uma pessoa. De inteira pertinência ao tema 

versado, ainda, eis a jurisprudência: AÇÃO DE INTERDIÇÃO. CURATELHA 

COMPARTILHADA. GENITORES. Tratando-se de interdição de filho, 

confirma-se a curatela compartilhada a ambos os genitores, eis que se 

trata de situação que melhor atenderá ao interesse do interditado. (TJDFT, 

Ap 00208792320148070016, 2ª Turma Cível, Rel. Desa. Carmelita Brasil, j. 

27.07.2016) Nesta linha de intelecção, para a decretação dessa medida de 

amparo, é necessária a falta de discernimento para os atos da vida civil, 

tanto transitória, quanto permanente, caracterizada por graves alterações 

das faculdades psíquicas. No caso em apreciação restou sobejamente 

comprovado que o interditando não tem condições, por ora, para reger 

sua pessoa e seus bens, notadamente pelo receituário médico que instrui 

a exordial, assim como pode ser observado na sua entrevista pessoal. 

Ademais, visto que plenamente provado que GABRIEL RODRIGUES ISÍDIO 

não tem discernimento suficiente para exprimir sua vontade, mesmo que 

temporariamente, está sujeita, portanto, à curatela, consoante disposição 

do art. 1.767 do Código Civil. Destarte, resta claro que a interdição 

mostra-se adequada e necessária. É importante assinalar, ainda, que a Lei 

nº 13.146, de 06 de julho de 2015 autoriza o magistrado a definir os limites 

da curatela de acordo com as potencialidade de cada pessoa, observadas 

as disposições do art. 1.782 do C.C. Diante do exposto, nos termos do art. 

487, inciso I do NCPC, JULGO PROCEDENTE o pedido vertido nos 

presentes autos para DECRETAR a interdição de GABRIEL RODRIGUES 

ISÍDIO, DECLARANDO-O relativamente incapaz de exercer pessoalmente 

os atos da vida civil, na forma do art. 4º, inciso III do Código Civil e de 

acordo com o art. 1.775, § 1º do mesmo Codex, NOMEAR como 

CURADORES, na forma compartilhada prevista no art. 1.775-A do Código 

Civil, os requerentes JOÃO BATISTA ISÍDIO e VANDA SALES, que 

deverão prestar compromisso no prazo de 05 (cinco) dias (art. 759, I do 

NCPC). Nos termos dos artigos 1.772 e 1.782 da legislação civil, o 

exercício da curatela fica LIMITADO para emprestar, transigir, dar 

quitação, alienar, hipotecar, demandar ou ser demandado, e praticar, em 

geral, os atos que não sejam de mera administração. Registre-se, por 

pertinente, que os curadores não poderão por qualquer modo alienar ou 

onerar bens móveis, imóveis ou de qualquer natureza, eventualmente 

pertencentes ao interditado, sem prévia autorização judicial. Por igual 

razão, os valores recebidos de entidade previdenciária deverão ser 

aplicados exclusivamente na saúde, alimentação, remédios e no bem estar 

do interditado. Em obediência ao disposto no art. 755, § 3º do novo Código 

de Processo Civil e no art. 9º, III do Código Civil, INSCREVA-SE a presente 

no Registro Civil e publique-se no órgão oficial por 03 (três) vezes, com 

intervalo de 10 (dez) dias. ISENTO de custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. Transitada em 

julgado, EXPEÇA-SE certidão e entregue cópia da sentença à parte 

interessada, devendo o cartório observar o que determina o art. 92 e 93 

da Lei nº 6.015 de 31 de dezembro de 1973. Após a inscrição, INTIMEM-SE 

os curadores para assinarem o termo de compromisso, no qual constarão 

as restrições supramencionadas. OFICIE-SE ao juízo eleitoral informando a 

condição de interditado do requerido. Cumpridas as determinações, 

ARQUIVEM-SE os presentes autos, procedendo-se as baixas e anotações 

de estilo. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Campo Verde/MT, 20 

de março de 2020. MARIA LÚCIA PRATI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000958-66.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DOS ANJOS CAVALCANTE BRITO (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)

 

Processo nº 1000958-66.2019.8.11.0051 Ação previdenciária Vistos etc. 

MARIA DOS ANJOS CAVALCANTE BRITO, já devidamente qualificada nos 

autos, ajuizou a presente ação de concessão de auxílio-doença e 

conversão em aposentadoria por invalidez em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, igualmente qualificado. Sustenta, 

em síntese, ser portadora de enfermidade que lhe retira a capacidade 

laborativa, razão pela qual pugna pela procedência da ação para o fim de 

condenar a autarquia ré a lhe conceder o benefício de auxílio-doença ou 

aposentadoria por invalidez. Recebida a ação foram concedidos os 

benefícios da gratuidade de justiça, determinada a produção de prova 

pericial e ordenada a citação da parte ré. Citado, o instituto requerido 

contestou a ação, advogando pela improcedência dos pedidos iniciais. 

Sobreveio impugnação à contestação. Procedida à juntada do laudo 

pericial aos autos, as partes foram intimadas para manifestarem, sendo 

que após a parte autora compareceu ao feito assinalando sua 

concordância para com o resultado da prova técnica. Os autos vieram-me 

conclusos. É o relato do essencial. FUNDAMENTO E DECIDO. Registra-se, 

de início, que foi preservado no presente feito, a garantia constitucional do 

contraditório, além da ampla defesa, de modo que não paire dúvidas sobre 

qualquer irregularidade que possa ser apontada para macular o 

procedimento. Ademais, convém excursionar que embora ultrapassado o 

período de vacatio da EC nº 103/2019, a qual modificou o sistema de 

previdência social no Brasil, o feito deve ser apreciado sob a ótica da 

legislação vigente anteriormente à promulgação e validade da referida 

alteração constitucional, a fim de aferir se houve, de fato, o preenchimento 

dos requisitos necessários à concessão do benefício perquirido. Fixadas 

tais considerações, passo à apreciação meritória. I – DO MÉRITO. De 

elementar conhecimento que, de acordo com a sistemática estrutural 

implementada no ordenamento jurídico, o beneplácito da aposentadoria por 

invalidez é assegurado a todos aqueles indivíduos que ostentarem 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 lhes 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. Da premissa legalmente estabelecida constata-se que três 

são os requisitos necessários para a concessão do pedido: a) qualidade 

de segurado; b) carência de 12 contribuições mensais (art. 25, I, da Lei n° 

8.213/91), excetuadas as hipóteses do art. 26, da Lei de Benefícios, onde 

a mesma é dispensada; c) incapacidade total ou parcial para o trabalho, 

conforme se trate de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez (arts. 

42 e 59, da Lei n° 8.213/91, respectivamente). FÁBIO ZAMBITTE IBRAHIM, 

ao lecionar acerca dos beneficiários do Regime Geral de Previdência 

Social, esclarece: São beneficiários do RGPS os segurados da 

previdência social (obrigatórios e facultativos) e seus dependentes. Os 

segurados obrigatórios são aqueles filiados ao sistema de modo 

compulsório, a partir do momento em que exerçam atividade remunerada. 

Já os segurados facultativos são os que, apesar de não exercerem 

atividade remunerada, desejam integrar o sistema previdenciário. (in Curso 

de Direito Previdenciário, 17ª ed. Revista, ampliada e atualizada, Rio de 

Janeiro, Editora Impetus, 2012, p. 174). Adverte, ainda: A filiação 

automática é decorrência natural da compulsoriedade do sistema protetivo. 

Em virtude desta condição, caso o segurado deixe de exercer a atividade 

remunerada, como em virtude do desemprego, deveria automaticamente 

perder sua filiação ao RGPS. Entretanto, em razão da natureza protetiva 

do sistema previdenciário, e pelo fato de, na maioria das vezes, o 

segurado encontra-se sem atividade por força das circunstâncias 

(desemprego etc), não deve permanecer desamparado em tal momento. 

Por isso a lei prevê determinado lapso temporal, no qual o segurado 

mantém essa condição, com cobertura plena, mesmo após a interrupção 

da atividade remunerada e mesmo sem contribuição, daí justificado o nome 

de período de graça. (op cit., p. 543) Sob outro prisma, a CARÊNCIA deve 

ser compreendida como o número de contribuições mensais necessárias 

para que o segurado tenha direito ao benefício, não se confundido com o 

tempo de contribuição. A propósito, o art. 25, I, da Lei 8.213/91 estabelece: 

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; [...] Por sua vez, a forma para 

o cômputo do período de carência é estatuída pelo art. 27 da Lei 8.213/91, 

in verbis: Art. 27. Para cômputo do período de carência, serão 

consideradas as contribuições: (Redação dada pela Lei Complementar nº 

150, de 2015) I - referentes ao período a partir da data de filiação ao 

Regime Geral de Previdência Social (RGPS), no caso dos segurados 

empregados, inclusive os domésticos, e dos trabalhadores avulsos; 

(Redação dada pela Lei Complementar nº 150, de 2015) II - realizadas a 

contar da data de efetivo pagamento da primeira contribuição sem atraso, 

não sendo consideradas para este fim as contribuições recolhidas com 

atraso referentes a competências anteriores, no caso dos segurados 

contribuinte individual, especial e facultativo, referidos, respectivamente, 

nos incisos V e VII do art. 11 e no art. 13. (Redação dada pela Lei 
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Complementar nº 150, de 2015). Já o art. 27-A da citada lei estabelece: 

Art. 27-A. No caso de perda da qualidade de segurado, para efeito de 

carência para a concessão dos benefícios de que trata esta Lei, o 

segurado deverá contar, a partir da nova filiação à Previdência Social, 

com metade dos períodos previstos nos incisos I e III do caput do art. 25 

desta Lei.” (incluído pela Lei n. 13.457/2017). Não se pode olvidar, também, 

que a carência é dispensada para a concessão de auxílio-doença e 

aposentadoria por invalidez em casos de segurado que, após se filiar no 

RGPS, seja acometido das doenças indicadas pelo art. 151 da Lei 

8.213/91, até a elaboração da lista mencionada pelo inciso III do art. 26, in 

litteris: Art. 151. Até que seja elaborada a lista de doenças mencionada no 

inciso II do art. 26, independe de carência a concessão de auxílio-doença 

e de aposentadoria por invalidez ao segurado que, após filiar-se ao RGPS, 

for acometido das seguintes doenças: tuberculose ativa, hanseníase, 

alienação mental, esclerose múltipla, hepatopatia grave, neoplasia maligna, 

cegueira, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença 

de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estado 

avançado da doença de Paget (osteíte deformante), síndrome da 

deficiência imunológica adquirida (aids) ou contaminação por radiação, 

com base em conclusão da medicina especializada. (Redação dada pela 

Lei nº 13.135, de 2015). Na espécie, os requisitos acima elencados estão 

configurados. Isso porque, ao primeiro, a jurisprudência firmou o 

entendimento no sentido de que não perde a qualidade de segurado a 

pessoa que deixar de contribuir em virtude de doença incapacitante para o 

trabalho (Precedente: TRF1, Ap 00226986320124049199/MG, 2ª Turma, 

Rel. Conv. Juiz Federal Cleberson José Rocha, Rel. p/ Acórdão Des. 

Federal Francisco de Assis Betti, e-DJF1 13.11.2015) Como se não 

bastasse, consoante CNIS anexado à contestação, extrai-se o 

preenchimento de tal requisito, uma vez que se verifica o recolhimento de 

contribuição pessoal nos interstícios de 01.05.2013 a 31.08.2015 e 

01.11.2015 a 29.02.2016, as quais perfazem o número exigido pela 

legislação vigente (12 contribuições mensais). Impende salientar, ainda, 

não ter havido a perda da QUALIDADE DE SEGURADA da parte autora, 

uma vez que o requerimento administrativo foi formulado em 03.03.2015, 

ou seja, durante recolhimento das contribuições previdenciárias. No que 

diz respeito à INCAPACIDADE INSUSCETÍVEL DE REABILITAÇÃO, 

verifica-se que a requerente submeteu-se a avaliação médica subscrita 

por profissional da área de medicina e devidamente habilitado para o 

desempenho de tal mister, oportunidade em que restou demonstrado que a 

própria possui incapacidade laborativa total e permanente, tendo a expert, 

em resposta aos quesitos que lhe foram apresentados, concluído: Com 

base nos elementos, fatos expostos e analisados, sob o ponto de vista da 

Medicina do Trabalho e com embasamento técnico-legal, concluímos a 

autora é portadora de Depressão, Hipertensão arterial, Diabetes mellitus e 

sequelas de acidente vascular cerebral – AVC. Há incapacidade 

laborativa total e permanente. Destarte, pelo que restou comprovado pela 

perícia, a parte promovente possui incapacidade total e permanente, ou 

seja, é insuscetível de reabilitação profissional, fator hábil a lhe garantir a 

aposentadoria por invalidez. Com lastro nesses argumentos, a implantação 

da aposentadoria por invalidez é medida que se impõe. No tocante ao 

termo inicial do benefício, filio-me ao entendimento no sentido de que, 

evidenciada que a incapacidade laboral definitiva já estava presente 

quando do requerimento administrativo, mostra-se correto o 

estabelecimento do termo inicial em tal data. Nesse sentido: 

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TRABALHADOR 

URBANO. QUALIDADE DE SEGURADO. PERÍODO DE CARÊNCIA. LAUDO 

PERICIAL CONCLUSIVO. INCAPACIDADE LABORAL. PREENCHIMENTO 

DOS REQUISITOS LEGAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. [...] 4. 

O termo inicial do benefício é a data do requerimento administrativo, nos 

termos do art. 49 da Lei n. 8.213/1991, por expressa determinação do § 2º 

do art. 57 da mesma lei; ou o dia imediato ao da cessação do 

auxílio-doença, estando o segurado em gozo deste benefício, nos termos 

do art. 43 da lei 8.213/1991; ou conforme a data verificada no laudo 

pericial, quando atestada que o início da incapacidade se deu em data 

diversa. 5. A parte autora faz jus ao restabelecimento do benefício de 

auxílio-doença a partir da data de sua cessão, 30/04/2010, bem assim à 

conversão em benefício de aposentadoria por invalidez, a contar de 

20/08/2012, em cuja ocasião, segundo a constatação da prova pericial, já 

se encontrava incapacitado total e definitivamente para o trabalho. 6. 

Correção monetária e juros de mora nos termos do Manual de Cálculos da 

Justiça Federal. 7. Os honorários advocatícios fixados em 10% das 

prestações vencidas até a prolação da sentença de procedência. 8. 

Apelação parcialmente provida, nos termos do item 5. (TRF1, Ap 

00230747820144019199/MG, 2ª Turma, Rel. Des. Federal João Luiz de 

Sousa, e-DJF1 16.05.2016) Assim, considera-se o dia do requerimento 

administrativo (03.03.2015) como o termo inicial. II – DISPOSITIVO. Diante 

do exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do novel Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, e, consequentemente 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS à 

concessão de aposentadoria por invalidez à requerente MARIA DOS 

ANJOS CAVALCANTE BRITO, no valor mensal a ser calculado de acordo 

com a Lei de regência, desde a data do requerimento administrativo 

(03.03.2015), com a imediata implantação na folha de pagamento do 

requerido. As prestações em atraso deverão ser acrescidas de correção 

monetária e de juros de mora com base manual de cálculos da Justiça 

Federal. Em cumprimento ao Provimento n.° 20/2008 – CGJ, para melhor 

auxiliar a PGF no cumprimento da sentença, descrevo os dados 

necessários à implantação do benefício em favor da parte requerente: 

Nome da segurada: MARIA DOS ANJOS CAVALCANTE BRITO. Genitora: 

Antonia Silva Cavalcante. CPF nº 651.425.781-04. Endereço: Travessa 

Pavilaque, nº 68, Bairro Jupiara, Campo Verde/MT. Pis/pasep: 

2.672.925.358-2 Benefício Concedido: aposentadoria por invalidez. RMI - 

Renda mensal inicial: a calcular. DIB - Data do início do Benefício: 

03.03.2015 DIP – 30 dias, a contar do trânsito em julgado. CONDENO, 

ainda, o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ao pagamento 

dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) 

sobre o valor das parcelas vencidas até o momento da prolação da 

sentença (art. 85, §3º, I, do NCPC e Súmula 111/STJ), ISENTANDO-O do 

recolhimento das custas processuais. Ponderando que a presente 

sentença é ilíquida, fica sujeita ao duplo grau de jurisdição. Deste modo, 

findo o prazo de recurso voluntário, ENCAMINHE-SE o processo ao 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, a fim de se proceder ao reexame 

necessário. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. Com o trânsito em julgado, 

AGUARDE-SE a manifestação das partes. Em não havendo requerimento 

no prazo de 15 (quinze) dias, DETERMINO sejam os autos remetidos ao 

ARQUIVO, conforme determinado no art. 1.006 da CNGC/MT. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Campo Verde/MT, 26 de março de 2020. MARIA 

LÚCIA PRATI Juíza de Direito

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

Processo Número: 1000180-82.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

E. D. P. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSE CANDINI OAB - MT0008036A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. G. L. (REU)

E. L. P. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINE MARAIA OAB - MT26672/O (ADVOGADO(A))

JAMILLE FERNANDA FERREIRA DE SOUZA OAB - SP277652 

(ADVOGADO(A))

 

Processo nº 1000180-82.2020.8.11.0012 Ação de oferta de alimentos 

provisórios com pedido liminar inaudita altera pars. Vistos etc. Trata-se de 

ação de oferta de alimentos provisórios com pedido liminar inaudita altera 

pars ajuizada por ELITON DIAS PADILHA em face de EDUARDA LEÔNIDAS 

PADILHA, menor, representada pela genitora DIANTE GONÇALVES 

LEONIDAS PADILHA, todos já devidamente qualificados. Denota-se que 

previamente à admissibilidade da petição inicial houve a modificação de 

competência em razão da alteração do domicílio da incapaz, razão pela 

qual os autos vieram-me conclusos. É o relato do essencial. 

FUNDAMENTO E DECIDO. I – DO RECEBIMENTO DA INICIAL RECEBO a 

exordial, eis que preenchidos os requisitos do art. 319 do novo Código de 

Processo Civil, assim como observada a determinação elencada no art. 

320 do referido diploma legal. Desta forma, não sendo o caso de aplicação 

do disposto no art.330 do NCPC, com fundamento no art. 695 do mesmo 

codex, DETERMINO a REMESSA dos autos ao Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania desta Comarca para designação de sessão de 

mediação/conciliação entre as partes, quantas forem necessárias para 

viabilizar a solução consensual do conflito (art. 696, NCPC). II – DOS 

ALIMENTOS PROVISÓRIOS. Vislumbra-se dos autos prova pré-constituída 

do parentesco do requerente com a requerida, não restando dúvida 

quanto à obrigação alimentar decorrente do poder familiar (artigos 1.696, 

do Código Civil e 229 da CF/88) por parte do autor. No tocante à fixação 
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dos alimentos, devem ser observadas as possibilidades do alimentante e 

as necessidades do alimentando, conforme estabelece o § 1º do art. 

1.694, do Código Civil, sendo aplicada a presunção juris tantum quanto às 

necessidades do menor. CRISTIANO CHAVES DE FARIA e NELSON 

ROSENVALD prelecionam: A necessidade (que é presumida em favor dos 

filhos menores, sob o poder familiar) decorre da ausência de condições 

dignas de sobrevivência sem o auxílio do alimentante. Deve ser provada 

por quem pleiteia os alimentos e não se restringe à alimentação e saúde, 

envolvendo, por igual, a educação e a moradia, além do lazer e das 

atividades intelectuais. (Curso de Direito Civil 6 - Famílias. 5ª ed. Ed. 

JusPodivm, Salvador: 2013. P. 851). Neste contexto, considerando que as 

necessidades da menor são presumidas, bem como os elementos de 

prova até então carreados ao feito quanto à situação financeira do 

requerente, ACOLHO, por ora, o valor sugerido na inicial a título de 

alimentos provisórios em favor da requerida – R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais) mensais, equivalente a 143,54% do salário mínimo 

vigente no país mais as despesas havidas com o plano de saúde e 

mensalidade escolar, no valor de R$ 711,00 (setecentos e onze reais). 

Diante do exposto, com amparo na fundamentação acima, DECIDO: a) 

CITE-SE a requerida, por intermédio de sua representante legal, com a 

faculdade prevista no art. 212, § 2º, do Código de Processo Civil, para que 

compareça à audiência designada, acompanhada de advogado ou 

Defensor Público, atentando-se para o teor do § 2º do art. 695 do NCPC, 

devendo o mandado conter apenas os dados necessários à aludida 

audiência e estar desacompanhado de cópia da petição inicial, nos termos 

do § 1º do art. 695 do NCPC. b) CONSIGNE-SE, também, ser assegurada à 

requerida a consulta do conteúdo do processo a qualquer tempo (art. 695, 

§ 1º, NCPC). b.1) REGISTRE-SE, ainda, que se a autocomposição restar 

infrutífera, a parte requerida poderá apresentar contestação, no prazo de 

15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data da audiência de 

conciliação/mediação, sob de pena de serem havidas como verdadeiras 

as alegações de fatos formuladas pela parte autora (art. 344, do NCPC). 

DEVERÁ atentar-se, ainda, para o disposto no art. 341 do NCPC. c) 

INTIME-SE a parte autora para comparecer a audiência designada. d) 

ARBITRO os alimentos provisórios em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais) mensais, equivalente a 143,54% do salário mínimo vigente no país, 

os quais deverão ser pagos até o dia 10 (dez) de cada mês, mediante 

depósito/transferência bancária em conta, cujos dados deverão ser 

informados pela parte ré., mais as despesas havidas com o plano de 

saúde e mensalidade escolar, no valor de R$ 711,00 (setecentos e onze 

reais). e) PROCESSE-SE em segredo de justiça, consoante estabelece o 

art. 189, II, NCPC. CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Campo Verde/MT, 16 de março de 

2019. MARIA LÚCIA PRATI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000183-37.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

D. G. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMILLE FERNANDA FERREIRA DE SOUZA OAB - SP277652 

(ADVOGADO(A))

E. L. P. OAB - 073.516.531-94 (REPRESENTANTE)

ANA CAROLINE MARAIA OAB - MT26672/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. P. (REQUERIDO)

 

Processo nº 1000183-37.2020.8.11.0012 Ação cautelar de separação de 

corpos c/c guarda unilateral e alimentos provisórios antecedentes. Vistos 

etc. Trata-se de ação cautelar de separação de corpos c/c guarda 

unilateral e alimentos provisórios antecedentes ajuizada por DIANE 

GONÇALVES LEONIDAS PADILHA, por si só e representando sua filha 

EDUARDA LEONIDAS PADILHA, e em face de ELITON DIAS PADILHA, 

todos devidamente qualificados. Denota-se que previamente à 

admissibilidade da petição inicial houve a modificação de competência em 

razão da alteração do domicílio da incapaz, razão pela qual os autos 

vieram-me conclusos. É o relato do essencial. FUNDAMENTO E DECIDO. I – 

DO RECEBIMENTO DA INICIAL RECEBO a exordial, eis que preenchidos os 

requisitos do art. 319 do novo Código de Processo Civil e observada a 

determinação elencada no art. 320 do referido diploma legal. Desta forma, 

não sendo o caso de aplicação do disposto no art. 330, do NCPC, com 

fundamento no art. 695, do mesmo codex, DETERMINO a REMESSA dos 

autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta 

Comarca para designação de sessão de mediação/conciliação entre as 

partes, quantas forem necessárias para viabilizar a solução consensual 

do conflito (art. 696, NCPC). II - DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA De 

elementar conhecimento que a Constituição Federal estabelece, em seu 

art. 5º, LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem falta de recursos”. No mesmo sentido, 

dispõe o art. 98, do novo Código de Processo Civil, in verbis: A pessoa 

natural ou jurídica, brasileira ou es-trangeira, 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. 

Nesse passo, revela-se cabível o benefício da gratuidade de justiça 

mediante simples declaração assinada pela requerente, quando esta não 

for contrariada pelos demais elementos do processo (§ 2º do art. 99, 

NCPC). Com efeito, da premissa legalmente estabelecida denota-se que é 

permitido ao juiz indeferir a gratuidade judiciária, ainda que não impugnada 

pela parte contrária, desde que a parte seja intimada para apresentar 

documentos que demonstrem sua hipossuficiência e estes revelem sua 

possibilidade de arcar com o pagamento das verbas processuais. Equivale 

dizer, a presunção conferida à declaração da parte requerente é juris 

tantum, devendo a questão da concessão ou não da justiça gratuita ser 

resolvida tendo em vista a realidade apresentada em cada caso concreto 

submetido à apreciação. De inteira pertinência ao tema versado 

colaciona-se o seguinte julgado proferido pela Quarta Turma do Superior 

Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DEFERIDO. 

AFASTADA SÚMULA 7/STJ NO CASO CONCRETO. RECURSO NÃO 

PROVIDO. 1. A jurisprudência firmada no âmbito desta eg. Corte de Justiça 

delineia que o benefício da assistência judiciária pode ser indeferido 

quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados 

aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica. 2. 

Não prevalece o indeferimento do pedido de justiça gratuita quando o 

Tribunal de origem o fizer porque o autor não acostou provas da 

necessidade do benefício. O art. 4º, § 1º, da Lei 1.060/50 traz a 

presunção juris tantum de que a pessoa física que pleiteia o benefício não 

possui condições de arcar com as despesas do processo sem 

comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Por isso, a princípio, 

basta o simples requerimento, sem nenhuma comprovação prévia, para 

que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. 3. Agravo 

regimental não provido (STJ, AgRg no AgRg no AREsp nº 711.411/MT, 4ª 

Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 08.03.2016) Na espécie, verifica-se que a 

parte requerente declara-se como “do lar”, Intuitivo, destarte, ser pessoa 

hipossuficiente. III – DA SEPARAÇÃO DE CORPOS. É consabido que para 

a concessão da tutela de urgência faz-se imprescindível a probabilidade 

do direito pretendido e a comprovação do perigo de dano ou risco ao 

deslinde do feito, nos termos preceituados pelo art. 300, do novel Código 

de Processo Civil. Nessa toada, em um primeiro plano, denota-se que a 

tutela de urgência requestada possui caráter cautelar, pois a requerente 

alega a necessidade de separação de corpos diante da relação 

insustentável que instalou-se no âmbito doméstico, de maneira a impedir 

que o requerido coabite com a própria na mesma residência. Entretanto, 

com a devida vênia, verifica-se que houve superveniente prejuízo à 

apreciação da medida, máxime porque a parte promovente alterou seu 

domicílio para esta Comarca de Campo Verde/MT, ao passo que o réu 

continua residindo no Município de Nova Xavantina/MT. Soma-se que a tela 

de conversas via aplicativo de mensagens coligida à exordial é intuitiva de 

que as partes já não mais moravam sob o mesmo teto na cidade de Nova 

Xavantina/MT, circunstância que afasta qualquer prejuízo à parte autora. 

Portanto, tem-se que PREJUDICADA a tutela cautelar. III – DA GUARDA. É 

cediço que o postulado orientador da matéria, mormente no que diz 

respeito à guarda, é o da prevalência e da preservação dos interesses da 

criança e do adolescente [art. 203, I, art. 205, art. 226 e art. 227, todos da 

CRFB/88; art. 6º, da Lei nº 8.069/1.990], de molde que estes deverão ser 

criados no ambiente que melhor lhes assegure o seu bem-estar físico e 

espiritual, independentemente de quem irá exercer a titularidade do direito 

de guarda. A guarda, apesar de frequentemente analisada sob uma 

perspectiva parental, revelando-se verdadeiro direito dos pais, é, também, 

sob a ótica dos filhos, dever estabelecido assim pelo Código Civil como 

pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Nas palavras do diploma civil: 

Art. 1.566. São deveres de ambos os cônjuges: [...] IV - sustento, guarda 

e educação dos filhos; [...] Já na visão do ECA: Art. 22. Aos pais incumbe 

o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, 

cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer 
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cumprir as determinações judiciais. Deveras, com muito mais amplitude 

protecionista do que o interesse dos genitores sobreleva-se, com maior 

dinâmica, o interesse do menor, a qual reclama, sem sombra de dúvidas, a 

permanência em ambiente familiar dotado de estabilidade emocional e 

afetiva, bem como segurança psicológica para que possa desfrutar de 

antevisão de seu futuro como pessoa; diante desta perspectiva, dentro do 

possível, deve-se evitar a alteração do meio em que esta se encontra 

inserida, promovendo a conservação do contexto fático existente. Não 

obstante, a guarda unilateral, individual ou exclusiva do filho para um dos 

genitores é medida a ser tomada somente quando um dos pais não pode, 

não quer ou não tem condições de exercer a guarda compartilhada, pois o 

ideal é que a prole permaneça em permanente contato com os pais, 

mesmo após a separação, pois o desfazimento do casamento ou união 

estável não deve importar, necessariamente, no rompimento da relação 

harmoniosa e permanente com os filhos. Tanto é assim que a Lei nº 

13.058/2014 ao alterar a redação do art. 1.584, §2º, do Código Civil 

estabeleceu que “quando não houver acordo entre a mãe e o pai quanto à 

guarda do filho, encontrando-se ambos os genitores aptos a exercer o 

poder familiar, será aplicada a guarda compartilhada, salvo se um dos 

genitores declarar ao magistrado que não deseja a guarda do menor.” A 

regra, portanto, passa a ser guarda compartilhada. Sobre o instituto, 

MARIA MANOELA ROCHA DE ALBUQUERQUE QUINTAS, conceitua: 

Compartilhada é a modalidade de guarda em que os pais participam 

ativamente da vida dos filhos, já que detêm a guarda legal dos mesmos. 

Todas as decisões importantes são tomadas em conjunto, o controle é 

exercido conjuntamente. É uma forma de manter intacto o exercício do 

poder familiar após a ruptura do casal, dando continuidade à relação de 

afeto edificada entre pais e filhos e evitando disputas que poderiam afetar 

o pleno desenvolvimento da criança. (in Guarda compartilhada. Rio de 

Janeiro: Forense, p. 28). Ocorre que os elementos dos autos não são 

suficientes para fixação das atribuições dos genitores e os períodos de 

convivência sob a guarda compartilhada, consoante exigência do §2º, do 

art. 1.583, do Código Civil, razão pela qual postergo a análise do pedido de 

guarda provisória até a realização de audiência de conciliação entre as 

partes e confecção de estudo psicossocial do caso pela equipe 

interdisciplinar deste juízo, nos termos da faculdade prevista no § 3º do 

art. 1.584, do Código Civil. Todavia, não se pode olvidar que não há óbice 

de ser fixada residência com um dos genitores, o que, evidentemente, não 

se mostra incompatível com o compartilhamento da guarda, porquanto esta 

confere aos pais a prerrogativa de gerir a vida dos filhos. MARIA 

BERENICE DIAS, com propriedade, leciona: [...] não há qualquer 

impedimento que estipulem os genitores - de preferência em procedimento 

de mediação -, alguns pontos a serem observados por ambos. Assim, há 

a possibilidade de ficar definida a residência do filho com um dos pais. [...] 

É o que sustenta Giselle Groeninga: havendo o compartilhamento, ao 

mesmo tempo, e na mesma intensidade do poder familiar, embora os pais 

vivam em lares distintos, a residência do filho é fixada em um destes lares 

(in Manual de Direito das Famílias. 8. ed. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2011, p. 445). Com lastro nestes argumentos, FIXO, 

provisoriamente, a residência da menor com a requerente. IV – DOS 

ALIMENTOS PROVISÓRIOS. No tocante ao pleito de fixação de verba 

alimentar, vislumbra-se que tal matéria já foi objeto de pronunciamento nos 

autos em apenso (Processo nº 1000180-82.2020.8.11.0012), valendo 

salientar que houve a prévia distribuição daquela ação em relação a 

presente. Destarte, despicienda novas digressões quanto a questão, em 

juízo de cognição sumária, notadamente com vistas a evitar a 

desnecessária tautologia jurídica. Diante do exposto, com amparo na 

fundamentação acima, DECIDO: a) PROCESSE-SE em segredo de justiça, 

consoante estabelece o art. 189, II, NCPC. b) CITE-SE o requerido, com a 

faculdade prevista no art. 212, § 2º, do Código de Processo Civil, para que 

compareça à audiência designada, acompanhado de advogado ou 

Defensor Público, atentando-se para o teor do § 2º do art. 695, do NCPC, 

devendo o mandado conter apenas os dados necessários à aludida 

audiência e estar desacompanhado de cópia da petição inicial, nos termos 

do § 1º do art. 695, do NCPC. b.1) CONSIGNE-SE, também, ser assegurado 

ao requerido a consulta do conteúdo do processo a qualquer tempo (art. 

695, § 1º, NCPC). b.2) REGISTRE-SE, ainda, que se a autocomposição 

restar infrutífera, a parte requerida poderá apresentar contestação, no 

prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data da audiência de 

conciliação/mediação, sob de pena de serem havidas como verdadeiras 

as alegações de fatos formuladas pela parte autora (art. 344, do NCPC). 

DEVERÁ atentar-se, ainda, para o disposto no art. 341, do NCPC. c) 

INTIME-SE a parte autora para comparecer a audiência designada. d) FIXO, 

provisoriamente, a residência da menor com a requerente até ulterior 

deliberação deste juízo sobre a guarda; e) Os alimentos provisórios 

deverão corresponder ao percentual fixado na ação conexa (Processo nº 

1000180-82.2020.8.11.0051). f) DECLARO PREJUDICADA a tutela cautelar 

de separação de corpos. g) DEFIRO os benefícios da justiça gratuita. 

CIENTIFIQUE-SE o parquet. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Campo Verde/MT, 16 de março de 2020. MARIA LÚCIA PRATI 

Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000725-35.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

TOBIANO AGROPECUARIA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANESIO RIETH OAB - MT25004/O (ADVOGADO(A))

JULIANE CACIA LONGEN OAB - MT24988/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PUPIN (EXECUTADO)

VERA LUCIA CAMARGO PUPIN (EXECUTADO)

 

I N T I M A Ç Ã O INTIMO a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, 

recolher as custas processuais nos termos da decisão proferida nos 

autos, observando as orientações descritas no email do DCA/TJMT id. 

30731405, bem como efetuar o pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça, referente a diligência na zona RURAL, devendo ser emitida Guia 

d e  D i l i g ê n c i a s  n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

https://arrecadacao.tjmt.jus.br/emissao/selecionar-servico, comprovando 

nos autos o respectivo pagamento, para cumprimento de mandado de 

execução (citação e penhora). Campo Verde-MT, 26 de março de 2020. 

Assinado eletronicamente LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE Gestor 

Judiciário

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003760-37.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

KLEITON DA SILVA RAMOS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINI RAMOS RODRIGUES OAB - MT0010509A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COCK CORREA E REIS LTDA - ME (REQUERIDO)

ITALINEA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE AUTORA Intimo a parte autora, na pessoa de 

sua procuradora, para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para o dia 23/06/2020 às 15:20min, com as advertências na 

forma da Lei 9.099/95. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000862-17.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LOUISE CASSIMIRO SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA CORSINO GONÇALVES NONATO OAB - MT6866-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000862-17.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:LOUISE 

CASSIMIRO SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALESSANDRA 

CORSINO GONÇALVES NONATO 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: CAMPO 

VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 23/06/2020 Hora: 15:40 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO 

REAL II, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 . 25 de março de 2020 

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

normas da CNGC
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001564-94.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEY ANTONIO PEDROSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Diante do pedido de cumprimento de sentença e apresentação da planilha 

de cálculo pelo autor, intimo o requerido para pagar o débito, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de o débito será acrescido de multa de dez por 

cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento, nos 

termos do art. 523, caput e parágrafos.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000192-47.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JAILSON SANTOS DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE AUTORA Impulsiono o feito, a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo de 05(cinco) dias, se manifestar quanto ao 

cumprimento da sentença, sob pena de concordância tácita. MARIA 

DIVINA ALVES FEITOSA Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000277-33.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE RIBEIRO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE REQUERIDA Impulsiono o feito a fim de intimar 

a parte executada, para no prazo legal, indicar os dados bancários para 

fins da confecção do alvará do valor a ser restituído. MARIA DIVINA 

ALVES FEITOSA Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001053-33.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA RODRIGUES REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT11482-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOCALIZA HERTZ CENTRO - CAMPO VERDE (REQUERIDO)

LOCALIZA RENT A CAR SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA CEOLIN LIMA OAB - MG152308 (ADVOGADO(A))

ANDRE MARTINS SONEHARA OAB - MG138250 (ADVOGADO(A))

 

Diante da interposição de recurso inominado, intimo as partes para 

apresentarem as suas contrarrazões em 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000867-39.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GEVERSON LOPES DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000867-39.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:GEVERSON 

LOPES DE CAMPOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO 

DA SILVA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CAMPO VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 23/06/2020 Hora: 16:00 , no endereço: PRAÇA DOS 

TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT 

- CEP: 78840-000 . 26 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: 1000868-24.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE APARECIDA RODRIGUES SCHWARZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT11482-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE CAMPO VERDE S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000868-24.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:CLEIDE 

APARECIDA RODRIGUES SCHWARZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

DEMERCIO LUIZ GUENO POLO PASSIVO: AGUAS DE CAMPO VERDE S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CAMPO 

VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 23/06/2020 Hora: 16:20 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO 

REAL II, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 . 26 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: 1000869-09.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GEVERSON LOPES DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000869-09.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:GEVERSON 

LOPES DE CAMPOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO 

DA SILVA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CAMPO VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 29/06/2020 Hora: 09:00 , no endereço: PRAÇA DOS 

TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT 

- CEP: 78840-000 . 26 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: 1000690-46.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO HENRIQUE STABILE OAB - SP251594 (ADVOGADO(A))

WANESSA CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA OAB - MS0016208A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAUMIR BARBOSA DE CASTRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO(A))

 

Diante do requerimento de cumprimento de sentença e apresentação da 

planilha de cálculos pelo autor, intimo o requerido para, nos termos do art. 

523 e seus parágrafos, pagar a dívida no prazo de 15 (quinze) dias. Caso 

não haja pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido 

de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez 

por cento, sem prejuízo do início dos atos expropriatórios.
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Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010236-11.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DENICOLO & BEUTLER LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JUNIOR LOPES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo n° 8010236-11.2015.8.11.0051 Execução Despacho. Vistos etc. 

A parte Executada pede mais uma vez para que o Judiciário faça pesquisa 

por meio dos sistemas disponíveis para localizar o endereço da Parte 

Executada. Todavia, da analise dos autos percebe-se que em pesquisa já 

realizada pelo Infojud o endereço localizado é o mesmo constante dos 

autos, no qual o devedor não foi mais localizado. Destarte, à gisa do 

princípio da cooperação previsto no art. 6º do Código de Processo Civil, 

cuja finalidade é que haja colaboração das partes uma com a outra e 

também do órgão jurisdicional, o Promovente deverá demonstrar que não 

foi possível localizar o endereço pelos meios ordinários de que dispõe. Ao 

contrário do que pretende a parte Executada, cabe à parte interessada 

diligenciar em entidades, órgãos públicos ou privados, em busca de 

informações que lhe possam ser úteis no processo, para a realização de 

atos processuais. Inúmeros órgãos, tais como SERASA/SPC, DETRAN, 

Cartórios de Registro de Imóveis, Juntas Comerciais etc., prestam 

informações diretamente às partes, mediante procedimentos 

administrativos próprios, sem necessidade de intervenção da autoridade 

judicial, sendo certo que compete ao litigante interessado promover aponte 

própria diligências perante tais órgãos. Isto posto, INDEFIRO o pedido e 

INTIMO a parte Exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, indique 

o endereço do Executado, sob pena de extinção do feito, nos termos do 

art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Caso não obtenha êxito pelos meios que lhes 

são disponíveis e demonstrando tal situação, façam-me os autos 

conclusos para deliberações acerca do pedido de buscas a fim de 

localizar o endereço do devedor. Nada manifestando no prazo assinalado, 

o feito será julgado extinto e arquivado nos termos do nos termos do art. 

53, § 4º, da Lei 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Campo 

Verde/MT, 26 de março de 2020. Caroline Schneider Guanaes Simões 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000464-07.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIONE MARINS BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GARCIA OAB - MT7313-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CAMPO VERDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Procedimento nº 1000464-07.2019.8.11.0051 Procedimento do Juizado 

Especial da Fazenda Pública Decisão. Vistos etc. Trata-se o presente feito 

de procedimento de liquidação de sentença apresentado por ALCIONE 

MARINS BORGES em face do MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE – MT. O 

presente feito foi encaminhado para este juízo em decorrência de 

reconhecimento de incompetência do juízo da Segunda Vara Cível desta 

Comarca, com base no entendimento adotado pela Seção de Direito 

Público, no julgamento do IRDR nº 85560/2016. Entretanto, a Portaria 

Conjunta nº 555, de 23.04.2019- TJMT, que dispõe sobre os 

procedimentos a serem adotados nos processos, em decorrência do 

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR nº 85.560/2016 

(URV), em seu art. 6º, parágrafo único, determina que fica vedada a 

remessa de feitos executivos ou em fase de cumprimento de sentença 

para os juizados especiais. Veja: “Art. 6º Fica vedada a utilização da 

ferramenta de distribuição no PJe de processos físicos digitalizados para 

aqueles que não derivem da aplicação do IRDR-URV, bem como a remessa 

de processos físicos para os juizados especiais (Lei n. 12.153/2009). 

Parágrafo único. De igual modo, fica vedada a remessa de feitos 

executivos ou em fase de cumprimento de sentença (destacamos)”. 

Nesse sentido, vê-se que o feito remetido para este juízo se encontrava 

em fase de liquidação de sentença por arbitramento, enquadrando-se na 

situação prevista na mencionada portaria. Ademais, resta pendente a 

análise do Recurso de Apelação interposto pela parte autora, antes da 

remessa dos autos a esse Juízo. Diante do exposto, DETERMINO que 

sejam os presentes autos devolvidos para a Segunda Vara Cível desta 

Comarca. Intimem-se. CUMPRA-SE, expedindo o necessário, dando-se as 

baixas e anotações de estilo. Campo Verde-MT, 20 de janeiro de 2020. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010485-64.2012.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE ROSSETTI CORDEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA ROVERSI OAB - MT8072-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BCI BRASIL CHINA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A (EXECUTADO)

CRESPANI COMERCIO DE MOTOS E MAQUINAS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER OAB - MT14554-O 

(ADVOGADO(A))

WALDIR CECHET JUNIOR OAB - MT4111-O (ADVOGADO(A))

BRAZ FLORENTINO PAES DE ANDRADE FILHO OAB - PE32255 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 8010485-64.2012.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Despacho. Vistos etc. Tendo em vista que aportou aos autos a informação 

acerca do local para a devolução da motocicleta INTIME-SE A EXEQUENTE 

dado-lhe ciência do endereço, como já determinado anteriormente (ID 

22118834). Após, retornem os autos ao arquivo. Cumpra-se, expedido-se 

o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 25 de março de 2020. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000648-31.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOHNATHAN GARCIA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo n° 1000648-31.2017.811.0051 Cumprimento de sentença 

Despacho. Vistos etc. Defiro em parte o pedido da parte EXEQUENTE, de 

id. 24972476. Em consulta ao SIEL foi localizado um endereço da parte 

Executada, em anexo. Assim, EXPEÇA-SE o necessário à citação da parte 

Requerida, observando-se as advertências de praxe. Restando a 

diligência infrutífera, INTIME-SE a parte Requerente para que indique atual 

endereço da parte Requerida, sob pena de extinção dos autos, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Por fim, destaca-se que caberá a parte EXEQUENTE 

realizar as diligências possíveis para localizar o endereço da parte 

Requerida, pois não cabe ao juízo fazer atos típicos da parte. Decorrido o 

prazo sem manifestação, desde já, DETERMINO O ARQUIVAMENTO dos 

autos, com as baixas de estilo. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 23 de março de 2020. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000850-37.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

TELMA RACHEL CANDIL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TELMA RACHEL CANDIL OAB - MT10292-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUANA NERI DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo n° 1000850-37.2019.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. A parte 

Requerente, diante a não localização da Requerida, pede pela citação por 

edital, alegando trata-se o presente feito de execução. Compulsando 
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detidamente o presente feito, verifica-se que na verdade, o presente feito 

cuida-se de ação de cobrança e não execução, conforme ressai do 

pedido inicial formulado pela peticionante ( ID 19218802). Todavia, 

considerando que a Requerida ainda não foi citada da ação de 

conhecimento e, ainda, o prazo para o início da execução da nota 

promissória (ID 19218811), ainda está em vigor, RECEBO a presente ação 

como EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. Com efeito, ao contrário do 

processo de conhecimento, na execução de título extrajudicial nos 

juizados especiais é permitida a citação da parte Executada via edital, 

quando todas as demais tentativas restarem infrutíferas, conforme prevê 

o Enunciado 37 do FONAJE. Vejamos: “ENUNCIADO 37 – Em exegese ao 

art. 53, § 4º, da Lei 9.099/1995, não se aplica ao processo de execução o 

disposto no art. 18, § 2º, da referida lei, sendo autorizados o arresto e a 

citação editalícia quando não encontrado o devedor, observados, no que 

couber, os arts. 653 e 654 do Código de Processo Civil (nova redação – 

XXI Encontro – Vitória/ES).” Isso posto, DETERMINO a citação da parte 

Executada para pagar a dívida, no prazo de 03 (três) dias, contados da 

citação (art. 53 da Lei 9.099/95 e art. 829 do CPC), POR MEIO DE EDITAL. 

Nesta oportunidade será feita a retificação da autuação no sistema para 

Execução de Título Extrajudicial. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde-MT, 24 de março de 2020. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001054-18.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON VEDOVATTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUARA EUGENIA PAIVA DE ALMEIDA AMARAL OAB - MT24549-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))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 1001054-18.2018.811.0051 Execução de Título Judicial. 

Despacho. Vistos etc. Na forma do artigo 523, § 2º, do CPC, INTIME-SE 

o(a) executado(a) para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor 

constante na sentença. Fica a parte executada advertida de que, 

transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, 

ini-cia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 

impugnação. Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 

do CPC, o débito será acrescido de multa de dez por cento. Ademais, não 

efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, 

independentemente de nova intimação do credor, poderá a parte 

exequente efetuar pedido de penhora on line (bacenjud). Desde já, 

certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo do art. 

523, a parte exequente poderá requerer diretamente à serventia a 

expedição de certidão, nos termos do art. 517 do CPC, que servirá também 

aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do Código de Processo Civil. 

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo 

Verde, 19 de fevereiro de 2019. Caroline Schneider Guanaes Simões 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001842-95.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA PEREIRA DOS SANTOS SIMPLICIO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES SOUZA VELHO OAB - MT16702-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

MAURICIO MARQUES DOMINGUES OAB - SP0175513A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo nº 1001842-98.2019.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. 

Transitada em julgado, arquivem-se os presentes autos, consoante 

sentença de ID 27412024. Cumpra-se. Às providências. Campo Verde-MT, 

17 de março de 2020. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002345-53.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GLEISIANE APARECIDA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-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):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo nº 1002345-53.2018.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Despacho. Vistos etc. Na forma do artigo 513, § 2º, do CPC, intime-se o(a) 

executado)(a) para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor em 

execução, conforme pedido do Exequente de ID 28928138. Fica a parte 

executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem 

o pagamento voluntário, ini-cia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação. Não ocorrendo pagamento voluntário no 

prazo do artigo 523 do CPC, o débito será acrescido de multa de dez por 

cento. Ademais, não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 

(quinze) dias, independentemente de nova intimação do credor, poderá a 

parte exequente efetuar pedido de penhora on line (bacenjud). Por fim, 

certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo do art. 

523, a parte exequente poderá requerer diretamente à serventia a 

expedição de certidão, nos termos do art. 517 do CPC, que servirá também 

aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 

12 de março de 2020. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002970-53.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

NOVA CONCORDIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO DURANTI OAB - MT0019533A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO GUARIM DE PAULA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo n° 1002970-53.2019.8.11.0051 Ação de Cobrança Despacho. 

Vistos etc. A Autora pede pela busca nos sistemas disponíveis ao 

Judiciário para localizar o endereço da Parte Promovida. Todavia, da 

analise dos autos, percebe-se que a Autora sequer diligenciou na busca 

de endereço pelos meios possíveis para obtê-las. Destarte, à gisa do 

princípio da cooperação previsto no art. 6º do Código de Processo Civil, 

cuja finalidade é que haja colaboração das partes uma com a outra e 

também do órgão jurisdicional, o Promovente deverá demonstrar que não 

foi possível localizar o endereço pelos meios ordinários de que dispõe. 

Caso não obtenha êxito pelos meios que lhes são disponíveis e 

demonstrando tal situação, façam-me os autos conclusos para 

deliberações acerca do pedido de buscas a fim de localizar o endereço da 

requerida. Nada manifestando no prazo de 30 (trinta) dias, o feito será 

julgado extinto e arquivado nos termos do art. 485, III do CPC. Intime-se. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 

13 de março de 2020. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000569-86.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA CRISTINA PEREIRA MUNDIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELLI SANTOS OAB - MT20997/O (ADVOGADO(A))

RICARDO FERREIRA GARCIA OAB - MT7313-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATHEUS SOUSA OLIVEIRA - ME (REQUERIDO)
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ROMANO VOLTOLINI (REQUERIDO)

 

Autos n° 1000569-86.2016.811.0051 Sentença. Vistos etc. A parte 

Exequente foi devidamente intimada para que manifestasse o seu 

interesse no prosseguimento da ação, sob pena de extinção e 

arquivamento (ID 19412794). Todavia, deixou de fazê-lo, preferindo a 

inércia. Ex positis, JULGO EXTINTO este feito, sem apreciação de mérito, 

com fulcro no artigo 485, inciso III, parágrafo 1°, do Novo Código de 

Processo Civil. Com o trânsito em julgado, realizem-se as anotações 

necessárias e em seguida arquivem-se os autos, independente de nova 

determinação. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde/MT, 5 de março de 2020. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000534-24.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RIBAMAR DOS REIS MARINHO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE AUTORA - AUDIÊNCIA Intimo a parte 

requerente, na pessoa de seu procurador, para comparecer à Audiência 

de Conciliação designada para o dia 29/04/2019, às 10h20 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. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA 

Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000534-24.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RIBAMAR DOS REIS MARINHO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Diante do recurso inominado interposto, intimo o recorrido para apresentar 

as suas contrarrazões em 10 (dez) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010185-97.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR LUIS HEINTZE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA BENETI OAB - MT3065-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CAMPO VERDE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

JOAO BATISTA BENETI OAB - MT3065-O (ADVOGADO(A))

LACIC - LABORATORIO DE HEMODINAMICA E CARDIOLOGIA 

INTERVENCIONISTA DO CENTRO OESTE LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

BIANCA BRAGA OAB - MT14630-O (ADVOGADO(A))

HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA - ME (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo n° 8010185-97.2015.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Decisão. Vistos etc. A LACIC – LABORATÓRIO DE HEMODINÂMICA E 

CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA DO CENTRO OESTE LTDA., informou a 

necessária complementação de outros materiais para o sucesso da 

intervenção cirúrgica, no valor de R$ 6.927,20 (seis mil, novecentos e 

vinte e sete reais e vinte centavos), postulando o recebimento de referida 

complementação. Determinada a intimação dos Executados para o 

pagamento do valor remanescente (ID 12039656), deixaram de fazê-lo, 

consoante informação do interessado na petição de D 16269862. 

Destarte, DETERMINO a indisponibilidade de ativos financeiros, nos termos 

do art. 13, § 1º, da Lei 12.153/2009 combinado com o art. 854, do Código 

de Processo Civil, o que será realizado, via BacenJud, no importe de R$ 

6.927,20. (seis mil, novecentos e vinte e sete reais e vinte centavos) e 

setenta e cinco reais e vinte e três centavos), nas contas existentes dos 

Executados - CNPJ: 03.507.415/0001-44 e 24.950.495/0001-88). Infrutífera 

a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, que deverão ser, 

desde logo, liberados, e retornem-me os autos conclusos, para nova 

deliberação. Havendo bloqueio, desde já autorizo o levantamento pela A 

LACIC – LABORATÓRIO DE HEMODINÂMICA E CARDIOLOGIA 

INTERVENCIONISTA DO CENTRO OESTE LTDA., pro meio de alvará 

eletrônico, cuja conta foi informada pela terceiro interessado. Após, 

arquive-se o feito. Cumpra-se. Às providências. Campo Verde-MT, 26 de 

março de 2020. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000468-15.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

TELMA RACHEL CANDIL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TELMA RACHEL CANDIL OAB - MT10292-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REINALDO JERONIMO AGUIAR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo n° 1000468-15.2017.811.0051 Cumprimento de sentença 

Decisão. Vistos etc. Cuida-se de cumprimento de sentença em que foi 

realizada a restrição de um veículo da parte EXECUTADA, por meio do 

Sistema RENAJUD (id. 18249259), em 22.02.2019. Entretanto, apesar de 

duas tentativas (id. 18664909 e 24784797), não foi localizado o bem. 

Assim, a parte EXEQUENTE requer seja intimado o EXECUTADO, por meio 

de seu Advogado, para apresentar o veículo em Juízo, a fim de possibilitar 

a avaliação, remoção e penhora. É breve relato. Decido. Em análise dos 

autos, constata-se que por mais de uma vez tentou-se a localização de 

bens da parte executada, inclusive a parte EXEQUENTE insiste em dizer 

que o veículo está no mesmo endereço, ou seja, em posse do 

EXECUTADO, contudo, todas as diligências restaram infrutíferas. A 

presente ação foi distribuída em 31.03.2017 e até o momento a parte 

exequente não logrou êxito em receber seu crédito, muito embora este 

Juízo tenha efetuado diversas tentativas, conforme já dito alhures. Como 

sabido, o Juizado Especial Cível não é local para que ações perdurem por 

muitos anos, é justiça rápida, e assim deve ser para propiciar que um 

maior número de demandas sejam julgadas no menor tempo possível. Ao 

contrário do que pretende a parte exequente, a orientação jurisprudencial 

majoritária é no sentido de que cabe à parte interessada diligenciar em 

entidades, órgãos públicos ou privados, em busca de informações que lhe 

possam ser úteis no processo, para a realização de atos processuais. 

Para que tal incumbência excepcionalmente seja transferida ao Judiciário, 

é preciso que o litigante demonstre cumulativamente, a impossibilidade de 

obter os documentos pretendidos, após o esgotamento das vias 

administrativas a ela disponíveis para o recebimento das informações 

relativas ao devedor e a seus bens, e que, ainda assim, seu esforço foi 

inútil. Nesse sentido já reiterou o Superior Tribunal de Justiça: Não cabe ao 

Judiciário substituir a parte autora nas diligências que lhe são cabíveis 

para demandar em juízo (STJ, 2ª Turma, REsp n° 306.570/SP, Rel. Min. 

Eliana Calmon; j. 18/10/2001; DJ 18/02/2002, p. 340). Isto posto, INDEFIRO 

o pedido da parte EXEQUENTE, nos termos do art. 370 do CPC, e JULGO 

EXTINTO o presente feito. Por sua vez, entendo cabível a emissão da 

Certidão de Crédito em favor da parte CREDORA. Em relação à certidão de 

existência de dívida, cumpre ressaltar que, de posse dela o exequente 

poderá levar a protesto, nos termos do art. 517 do CPC e, deste modo, a 

dívida também será registrada nos órgãos de proteção ao crédito, 

conforme praxe. Cumpre ressaltar que, segundo o art. 591, § 3º, da 

CNGC-Extrajudicial, os emolumentos serão devidos no momento de 

quitação do débito pelo interessado, não sendo exigido o pagamento 

prévio dos emolumentos e demais despesas pelo credor, conforme art. 2º, 
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§ 1º, al. “a”, do Provimento n. 86/2019 do CNJ. Assim, SERVE A PRESENTE 

DECISÃO COMO CERTIDÃO DE CRÉDITO em favor da parte CREDORA, em 

conformidade com o Enunciado 75 do FONAJE, senão vejamos: 

“ENUNCIADO 75 (Substitui o Enunciado 45) - 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 (nova redação - XXI Encontro - 

Vitória/ES)”. Por consequência, de acordo com o artigo 517, §2°, do CPC, 

CERTIFICO que: Nome e qualificação das partes: TELMA RACHEL CANDIL - 

CPF: 049.470.338-51 (EXEQUENTE) REINALDO JERONIMO AGUIAR - CPF: 

716.074.471-34 (EXECUTADO) 1.  Número do processo : 

1000468-15.2017.8.11.0051 2. Valor da dívida: R$ 2.151,61 (id. 

18476334). 3. Data do trânsito em julgado da sentença: 25.07.2017 4. Data 

do decurso do prazo para pagamento voluntário: 27.07.2018. A presente 

certidão/decisão somente terá validade com o SELO DE AUTENTICIDADE 

aposto pela Secretaria do Juizado Especial. Proceda-se, em seguida, ao 

ARQUIVAMENTO do feito com baixa, pois desnecessário manter o 

processo em aberto para cumprimento da providência acima. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 25 de março 

de 2020. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000464-12.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CARINA LEONARDO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCIANO DE TARSON HUERGO BAUERMEISTER OAB - 

MT0007328A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 1000464-12.2016.811.0051 Decisão. Vistos etc. Trata-se de 

impugnação de cumprimento de sentença movido por BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. alegando, em suma, excesso 

de execução. Instada a se manifestar, a parte EXECUTADA arguiu 

intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença. Vieram os 

autos conclusos. Fundamento. No caso versado, a Executada, ora 

Embargante, já opôs embargos à execução (id, 15995420), o qual foi 

matéria de análise na decisão de ID 16098417, oportunidade em que O 

PEDIDO DA EXECUTADA FOI ACOLHIDO. Por consequência, os valores 

depositados já foram liberados em favor das partes. Depois de tudo 

cumprido, a parte EXECUTADA apresentou nova impugnação ao 

cumprimento de sentença (id.16381662). Portanto, não há como acolher 

por ser matéria já superada, portanto, preclusa, nos termos do art. 507 do 

NCPC. Assim, uma vez que as questões trazidas pela parte Executada, já 

haviam sido bem analisadas, e, inclusive, ACOLHIDAS, desnecessária se 

mostra a repetição das razões já externadas, mormente diante da 

ocorrência da preclusão, sendo manifestamente protelatórios. Não 

obstante, cumpre destacar que a parte deveria ingressar com o recurso 

próprio da decisão que pôs fim ao cumprimento de sentença. ENUNCIADO 

143 – A decisão que põe fim aos embargos à execução de título judicial ou 

extrajudicial é sentença, contra a qual cabe apenas recurso inominado 

(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Deste modo, a rejeição da impugnação é 

medida que se impõe ao caso. Decido. Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos da parte EXECUTADA. Transitada em julgado 

esta decisão, ARQUIVEM-SE os autos. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde-MT, data da assinatura eletrônica. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003037-18.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ADAIL MOURA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/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):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE Processo nº 

1003037-18.2019.8.11.0051 Sentença. Vistos etc. Dispensado o relatório, 

a teor do art. 38, "caput", da Lei nº 9.099/95. Fundamento e decido. 

Compulsando aos autos, vislumbra-se, no termo da audiência de 

conciliação, que a parte Autora não compareceu ao ato designado, 

embora devidamente intimada, por meio de sua Advogada constituída. Por 

sua vez, a Lei nº 9.099/95 grafa o seguinte: “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”. Impende ressaltar 

que a extinção da demanda independe da prévia intimação das partes, a 

teor do art. 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95. Posto isso, e por tudo mais que 

dos autos consta, JULGO EXTINTO o feito sem resolução de mérito, com 

fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Custas pela parte Autora, na forma da 

lei. Transitada em julgado a sentença, acrescido da impossibilidade de se 

requerer cumprimento, remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas e 

anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Campo Verde- MT, 25 de março de 2020. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001954-98.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON LAZARO DE REZENDE & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

ZELIA MARIA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE Processo nº 

1001954-98.2018.8.11.0051 Sentença. Vistos etc. Dispensado o relatório, 

a teor do art. 38, "caput", da Lei nº 9.099/95. Fundamento e decido. 

Compulsando aos autos, vislumbra-se, no termo da audiência de 

conciliação que a parte Autora não compareceu ao ato designado, embora 

devidamente intimada (ID 26435289). Por sua vez, a Lei nº 9.099/95 grafa 

o seguinte: “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”. Impende ressaltar que a extinção da demanda independe da 

prévia intimação das partes, a teor do art. 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95. 

Posto isso, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO o feito 

sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Custas 

pela parte Autora, na forma da lei. Transitada em julgado a sentença, 

acrescido da impossibilidade de se requerer cumprimento, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as baixas e anotações de praxe. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Campo Verde-MT, 25 de março de 

2020. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000421-07.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO SOCORRO SENA MENDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 1000421-07.2018.811.0051 Cumprimento de Sentença Decisão. 

Vistos etc. Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença em que 
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a parte Executada EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICACOES S.A. se insurge quanto ao valor remanescente da 

execução, alegando excesso, garantindo o juízo com depósito voluntário 

(id. 24384889). Vieram os autos conclusos. Decido. A controvérsia entre 

as partes cinge-se, em suma, pela quantia da execução. No caso telado, 

observa-se que a parte EXECUTADA realizou depósito voluntário em 

25.09.2018, conforme petição de id. 15668332, antes mesmo do Recurso 

Inominado. Logo, o Recurso Inominado foi conhecido, porém foi negado 

provimento, a fim de manter a sentença proferida por este Juízo na íntegra 

(id. 20204150). Nessa linha, considerando a condenação fixada em 

sentença, de R$ 3.000,00, acrescida de correção monetária pelo INPC, 

desde a condenação (27.07.2018 – ID 13917123) até a comprovação do 

depósito voluntário nos autos (01.10.2018 – id. 15668332), e juros 

moratórios de 1,0% ao mês (simples), devidos desde o evento danoso 

(10.07.2015 - negativação), conclui-se que o valor executado é de R$ 

4.162,80 (quatro mil, cento e sessenta e dois reais e oitenta centavos). 

Salienta-se que a data final utilizada no cálculo para correção, como dito, é 

o da comprovação do depósito voluntário nos autos pela Executada 

(01.10.2018 – id. 15668332). Além disso, não houve incidência de multa ou 

de honorários, uma vez que está suspensa a sua exigibilidade, conforme 

art. 98, §3º, do CPC (id. 20204150). De outro lado, a parte Executada 

realizou o depósito voluntário no valor de R$ 4.187,44 (quatro mil cento e 

oitenta e sete reais e quarenta e quatro centavos), o qual já foi liberado em 

favor da parte Exequente (id. 23465738). Portanto, conclui-se que, de 

fato, há excesso de execução, sendo que o valor depositado 

voluntariamente pela Executada (id. 15668332) é suficiente para cumprir a 

execução. Isso posto, JULGO PROCEDENTE o pedido aduzido na 

impugnação ao cumprimento de sentença, a fim de declarar excesso de 

execução, e DETERMINAR a restituição do valor de R$ 361,46 (trezentos e 

sessenta e um reais e quarenta e seis centavos) à parte Executada. Por 

consequência, EXPEÇA-SE alvará, em favor da parte Executada, no valor 

de R$ R$ 361,46 (trezentos e sessenta e um reais e quarenta e seis 

centavos – id. 23778257), em conta a ser indicada por ela. Diante da 

quitação regular da obrigação, JULGO EXTINTO o processo com fulcro 

nos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado, proceda-se às baixas de estilo, remetendo-se os 

autos ao arquivo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 25 de março de 2020. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000404-68.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS DORES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 1000404-68.2018.811.0051 Cumprimento de Sentença Decisão. 

Vistos etc. Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença em que 

a parte Executada BANCO BRADESCO S.A. se insurge quanto ao valor da 

multa diária, alegando excesso e enriquecimento ilícito da parte contrária, 

garantindo o juízo com depósito voluntário (id. 18686427). Devidamente 

intimada a se manifestar, a parte Exequente requereu, em suma, a 

improcedência dos embargos e pugnou pelo levantamento dos valores. 

Vieram os autos conclusos. Decido. A controvérsia entre as partes 

cinge-se, em suma, pelo excesso da multa diária. No caso dos autos, não 

há dúvida da exigibilidade da multa diária, em razão do descumprimento 

estabelecido em sentença (13890184), comprovada pela parte Exequente 

por meio do extrato do SPC, que demonstra a manutenção da negativação 

nos órgãos restritivos de crédito (id. 17418787). De outro lado, quanto ao 

pedido formulado pela parte Executada, de redução da multa diária, 

entendo que merece acolhimento. É cediço que as astreintes são, por 

definição, medidas coercitivas, cujo objetivo é coagir o devedor ao 

cumprimento de uma determinação judicial imposta em seu desfavor. 

Explica Luiz Guilherme Marinoni que “a finalidade da multa é coagir o 

demandado ao cumprimento do fazer ou do não fazer, não tendo caráter 

punitivo. Constitui forma de pressão sobre a vontade do réu, destinada a 

convencê-lo a cumprir a ordem jurisdicional. Para que a multa coercitiva 

possa constituir autêntica forma de pressão sobre a vontade do 

demandado, é fundamental que seja fixada com base em critérios que lhe 

permitam alcançar o seu fim”. (Código de Processo Civil comentado. 2º 

Edição, 2010, p.428). Tem previsão no artigo 537 e parágrafos do NCPC: 

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser 

aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou 

na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a 

obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do 

preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor 

ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - 

se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou 

cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o 

descumprimento.” (...). Como visto, o juiz poderá impor ou modificar multa 

diária ao devedor, desde que suficiente e compatível com a obrigação, 

fixando prazo razoável para o seu efetivo cumprimento. Daí porque, de um 

lado, em razão de tal caráter repressivo, elas são independentes da 

relação jurídica principal porque visam compelir o devedor a, justamente, 

cumprir com a sua obrigação. Por outro lado, o caráter inibitório das 

astreintes impõe um limite à sua concessão, devendo o juiz, para a sua 

determinação, examinar a possibilidade real da medida levar ao 

cumprimento da respectiva decisão. Havendo descumprimento de decisão 

judicial, em obrigação de fazer ou não fazer, o Juiz, de ofício ou a 

requerimento da parte, poderá fixar multa diária e, também, fixar prazo 

razoável para cumprimento da ordem judicial, que não está sendo 

cumprida de forma voluntária pelo devedor e/ou destinatário da ordem. In 

casu, como supramencionado, a fixação de astreintes não se configura 

ilegal, visto que abarcada pela legislação pátria, no art. 537 e seus 

parágrafos, do NCPC, bem como mostra-se desarrazoada a aplicação e 

quaisquer outras diligencias, como as previstas no §5° do art. 84 do CDC, 

as quais são meramente exemplificativas. No entanto, no caso em apreço, 

verifica-se, desde logo, que a multa restou fixada em valor excessivo, 

pois alcançou o montante R$ 8.700,00 (oito mil e setecentos reais), o que 

enseja a sua redução. Isso porque o valor da multa não pode acarretar o 

enriquecimento sem causa da parte a quem favorece, devendo ser 

observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. O 

enriquecimento sem causa é vedado pelo nosso ordenamento jurídico, 

conforme se observa do artigo 884, caput, do Código Civil, in verbis: “Art. 

884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será 

obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos 

valores monetários”. Predito artigo veda o enriquecimento sem causa, ou 

seja, o aumento patrimonial sem causa legítima, sem fundamento jurídico, 

desnaturando uma das funções precípuas do direito, que é manter o 

equilíbrio social, como fenômeno de adequação social. Outro fator 

importante que deve ser levado em conta para fixação da multa é o 

princípio da proporcionalidade e razoabilidade, que tem como escopo 

evitar arbítrios e/ou situações desconformes com a lógica jurídica, 

gerando extrema desvantagem à outra parte. Para o eminente 

constitucionalista Marcelo Novelino: “O postulado da proporcionalidade 

exige a observância de três requisitos: adequação, necessidade e 

proporcionalidade em sentido estrito. A adequação entre meios e fins 

impõe que as medidas adotadas, para serem consideradas proporcionais, 

sejam aptas para se alcançarem os objetivos almejados. A necessidade 

(exigibilidade ou princípio da menor ingerência possível) exige que o meio 

utilizado para atingir um determinado fim seja o menos oneroso possível. 

(...) A proporcionalidade em sentido estrito está vinculada à verificação do 

custo-benefício da medida, aferida por meio de uma ponderação entre os 

danos causados e os resultados a serem obtidos. (...) O postulado da 

razoabilidade pode ser utilizado como: I) dever de equidade; II) dever de 

congruência, impondo a harmonização das normas com suas condições 

externas de aplicação (...); III) dever de equivalência, exigindo que a 

medida adotada seja equivalente ao critério que a dimensiona”. (Direito 

Constitucional. 4º edição. Editora Método: 2010, p.182/184). O crédito 

resultante das Astreintes não integra a lide propriamente dita e está, 

portanto, sujeito à verificação de circunstâncias dinâmicas e 

supervenientes, levando-se em conta sua adequação, finalidade, 

insuficiência ou mesmo excesso. Assim, dentro desse contexto, pode e 

deve a multa ser alterada a qualquer tempo pelo Magistrado, seja elevando 

seu valor e/ou reduzindo, de acordo com as circunstâncias fáticas, devido 

seu caráter intimidatório. Sendo assim, por ser um instituto independente 

da relação jurídica principal, não há que se falar em preclusão, devido ao 

trânsito em julgado da decisão que a fixou, podendo, nesta fase 
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processual, operar sua redução. Aliás, reitera-se que o §1°, inciso I, do 

artigo 537 do NCPC, é expresso neste sentido: “§ 1o O juiz poderá, de 

ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa 

vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou 

excessiva.”. O Superior Tribunal de Justiça, no mesmo sentido, tem 

entendimento consolidado no sentido da possibilidade de alterar o valor da 

multa cominatória imposta, podendo o Juiz, analisando o caso concreto e 

com base na razoabilidade e proporcionalidade, diminuir o valor fixado 

para evitar o enriquecimento sem justa causa. No que tange ao critério 

para operar a redução, deverá ser levada em conta o valor do bem em 

discussão/objeto da causa e o proveito econômico debatido em juízo. 

Nesse sentido é a jurisprudência pátria: “AGRAVO REGIMENTAL NOS 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DIÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE 

DECISÕES JUDICIAIS. REVISÃO DO VALOR FIXADO. IMPOSSIBILIDADE. 

INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O 

art. 461 do Código de Processo Civil permite que o magistrado altere, de 

ofício ou a requerimento da parte, o valor da multa quando este se tornar 

insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a 

sentença, não se observando a preclusão. 2. Esta Corte já se manifestou 

no sentido de que incide o óbice da Súmula 7/STJ, sendo lícita a revisão 

das astreintes, nesta instância, apenas nos casos em que o valor for 

irrisório ou exagerado, o que não ocorre no presente caso. 3. O valor 

atribuído à multa diária por descumprimento de ordem judicial deve ser 

razoável e proporcional, guardando correspondência com a obrigação 

principal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ, AgRg nos 

EDcl no AREsp 802.247/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 04/04/2016) “AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. MULTA COMINATÓRIA. 

PROPORCIONALIDADE QUE DEVE CONSIDERAR O VALOR DIÁRIO E O 

MONTANTE DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL, E NÃO A MONTA TOTAL 

ALCANÇADA PELO DESCUMPRIMENTO REITERADO DO DEVEDOR AO 

CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. 2. AFERIÇÃO DA EXCESSIVIDADE 

DO VALOR DIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. 

3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Sobressai do atual entendimento 

da Terceira Turma desta Corte Superior que a eventual excessividade do 

valor da multa cominatória deve ser aferida com base na quantia diária 

arbitrada comparada à obrigação principal, e não considerando a 

integralidade alcançada pelo descumprimento reiterado da ordem judicial. 

Precedente. 2. O acolhimento da tese defendida no apelo nobre - acerca 

da excessividade do valor da multa diária arbitrado na origem - só seria 

possível mediante o revolvimento do acervo fático-probatório do 

respectivo processo, providência vedada nesta instância extraordinária 

em decorrência do disposto na Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno 

desprovido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1018324 PE 2016/0303562-5, Relator: 

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 19/09/2017, T3 - 

TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/09/2017) No caso versado, 

vislumbra-se que o quantum a ser adimplido pela parte Executada resulta 

em R$ 8.700,00 (oito mil e setecentos reais), conforme pleiteado pela parte 

Exequente. De outro lado, a obrigação principal se limitou ao valor total de 

R$ 4.000,00 (quatro mil reais), concernente aos danos morais sofridos (ID 

13890184). Nessa toada, entendo razoável a redução do quantum 

alcançado pela multa diária, para o limite estabelecido pela obrigação 

principal, acima descrito. Por fim, a par dessas considerações, conclui-se 

que o valor a ser pago pela parte Executada à parte Exequente, referente 

às Astreintes, deve ser de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Isso posto, 

JULGO PROCEDENTE os pedidos aduzidos na impugnação apresentada 

pela parte executada, e REDUZO o valor da multa cominatória para a 

quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), evitando, com isso, o 

enriquecimento sem justa causa da parte Exequente, respeitando o 

princípio da proporcionalidade e razoabilidade. Por conseguinte, decorrido 

o prazo legal e nada sendo requerido, DETERMINO, desde já, a liberação 

do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), depositado pela parte 

Executada (id.186864327), em favor da Exequente, em conta informada 

por ela. O valor remanescente depositado nos autos DEVERÁ ser 

restituído à parte Executada, em conta a ser indicada por ela. Por fim, 

ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Campo 

Verde-MT, 25 de março de 2020. Caroline Schneider Guanaes Simões 

Juíza de Direito

Comarca de Canarana

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000205-44.2020.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

L. A. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ULYSSES COELHO OHLAND OAB - MT25317/O (ADVOGADO(A))

BEATRIZ SILVA BENSI OAB - MT24897/O (ADVOGADO(A))

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI OAB - MT0004456A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. D. S. C. (REQUERIDO)

 

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita, de acordo com o artigo 

98 e 99 do CPC. Verifica-se dos autos, em especial das alegações da 

parte autora, que esta possui a guarda de fato do menor e, ao que parece, 

despende os cuidados necessários para o bom e saudável 

desenvolvimento do filho, de modo que se deve aplicar o disposto no art. 

33, §1º, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que assim disciplina: 

“Art. 33. A guarda obriga a prestação de assistência material, moral e 

educacional à criança ou adolescente, conferindo a seu detentor o direito 

de opor-se a terceiros, inclusive aos pais. § 1º A guarda destina-se a 

regularizar a posse de fato, podendo ser deferida, liminar ou 

incidentalmente, nos procedimentos de tutela e adoção, exceto no de 

adoção por estrangeiros. Assim, CONCEDO a guarda provisória do menor 

L. H. A. C. à genitora L. A S., a qual tem por obrigação prestar toda 

assistência que o menor necessitar. Expeça-se termo de guarda 

provisória. ARBITRO os alimentos provisórios em 30% (trinta por cento) do 

salário mínimo vigente, a serem pagos mensalmente todo dia 10 (dez) de 

cada mês, a partir da intimação desta decisão bem como 50% (cinquenta 

por cento) das despesas extraordinárias, tais como medicamentos, 

assistência médica, farmacêutica e materiais escolares, comprovados 

mediante recibo. Designe-se audiência de MEDIAÇÃO de acordo com a 

pauta de audiência do CEJUSC atuante nesta Comarca, ressaltando a 

necessidade de agendamento com prazo suficiente para cumprimento da 

Carta Precatória. Cite-se o Requerido por meio de CARTA 

PRECATÓRIA/MANDADO DE INTIMAÇÃO VIA AR. e INTIME-SE a 

Requerente, consignando que o não comparecimento injustificado de 

qualquer das partes na 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” (art. 

334, §2º do CPC). Consigne-se ainda na citação do requerido que a não 

apresentação de resposta implica revelia, reputando-se verdadeiras as 

alegações feitas na inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

audiência de mediação. PROCESSE-SE em segredo de justiça, por força 

do contido no art. 189, II, do Código de Processo Civil. NOTIFIQUE-SE o 

Ministério Público Estadual. Cumpra-se expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000072-02.2020.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL PEREIRA SUELO (REU)

 

Vistos etc. Trata-se de Ação Monitória movida por Banco Bradesco em 

face de Manoel Pereira Suelo, ambos qualificados nos autos. Conforme se 

depreende dos autos, as partes entabularam acordo em ID 30069452 

pugnando pela homologação do referido acordo, bem como suspensão do 

feito até a quitação integral do débito. Vieram os autos conclusos. É o 

breve relato. Fundamento e Decido. Primeiramente quanto ao requerimento 

de suspensão da execução, entendo que não merece prosperar, uma vez 

que a homologação de acordo constitui título executivo, cabendo, assim, à 

parte, em caso de descumprimento do acordo, executar o título em 

questão, podendo, para tanto, requerer o desarquivamento dos autos (Art. 

515, III, CPC). Pois bem. Após uma análise detida dos autos constato que 
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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 

em ID 30069452 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. Custas e honorários conforme pactuado. Após o 

transito em julgado, certifique-se o necessário e remetam-se os autos 

imediatamente ao arquivo com as baixas necessárias e anotações de 

praxe. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Cumpridas as determinações, ARQUIVE-SE. Às providências. 

Canarana/MT, 24 de março de 2020. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000043-49.2020.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR FRANCISCO BOSQUEIRO (EMBARGANTE)

EDER LASTA (EMBARGANTE)

VOLMIR LASTA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DONATO SANTOS DE SOUZA OAB - PR63313 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MS COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS 

LTDA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO ROGERIO PARIS OAB - MT0007526A (ADVOGADO(A))

WISAMARA OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT20060/O (ADVOGADO(A))

 

Vistos etc. Como se sabe, não é exigido estado de miséria absoluta para a 

concessão da gratuidade de justiça. Contudo, 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. O 

Código de Processo Civil, em seu art. 99, § 2º, determina que antes de 

indeferir o pedido, deve-se facultar ao interessado o direito de provar a 

impossibilidade de arcar, sem o seu próprio prejuízo ou de sua família, com 

as custas e despesas do processo, o que fora feito anteriormente e, da 

análise dos autos, verifico que a hipossuficiência da parte autora não 

restou comprovada pelos documentos elencados aos autos. Assim, 

entendo que os documentos juntados não são provas cabais para 

demonstrar a impossibilidade de arcar com as custas e despesas 

processuais, haja vista a contraposição do argumento de hipossuficiência 

com o objeto da demanda. Desse modo, INDEFIRO o pedido de justiça 

gratuita. INTIMEM-SE os Requerentes para recolher as custas e taxas 

processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito 

nos termos do art. 102, parágrafo único, e 321 parágrafo único, ambos do 

Código de Processo Civil. CUMPRA-SE, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Canarana/MT, 24 de março de 2020. Conrado Machado 

Simão Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000449-41.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA DEZONTINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CINDY SCHOSSLER TOYAMA OAB - MT22104/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos a fim de intimar a 

parte autora para que se manifeste, no prazo legal, acerca do recurso de 

apelação interposto ID 30158486.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000397-11.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

FILEMON CASTRO LUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZA CAPPELARO OAB - GO0029746A (ADVOGADO(A))

ANGELA MARIA MARTINI OAB - MT0017796S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA CERTIDÃO 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 juntada de 

contestação aos autos.

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 41334 Nr: 102-98.2013.811.0029

 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: RM Guimarães Serviços Ltda, RENATO MARQUES 

GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Companhia de Seguros Aliança da Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Roberto Ucker - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Augusto Vieira de 

Figueiredo. - OAB:7627-A/MT, Milena Piragine - OAB:17210-A

 Autos nº 102-98.2013.811.0021 – Código 41334

SENTENÇA – EXTINÇÃO – [10196]

Trata-se de cumprimento de sentença promovido por RM GUIMARÃES 

SERVIÇOS LTDA, em face de BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

Realizados alguns atos processuais, verifica-se que houve o cumprimento 

integral da obrigação, demonstrado pela parte demandada às fls. 414/416, 

com expressa concordância da parte demandante à fl. 418.

Assim sendo, diante do adimplemento da dívida pelo executado, DECLARO 

EXTINTO o processo, com fundamento nos artigos 924, inciso II e 925 

ambos do Código de Processo Civil.

EXPEÇA-SE alvará de levantamento de valores em favor da parte 

exequente.

INTIMEM-SE as partes.

Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

Saliente-se, por fim, que diante do teor da Portaria-Conjunta nº 249, de 18 

de março de 2020, que determinou em seu art. 5º a suspensão da 

expedição de mandados em processos judiciais em todas as Comarcas do 

Estado até 20.04.2020, fica facultada às partes o peticionamento 

informando ciência da presente sentença e sua renúncia ao prazo 

recursal, situação que ensejará a imediata expedição de alvará de 

levantamento de valores.

Canarana/MT, 25 de março de 2020.

Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000201-07.2020.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO ROBERTO UCKER (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DESPACHO Processo: 

1000201-07.2020.8.11.0029. EXEQUENTE: FABIO ROBERTO UCKER 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Vistos, etc. 1- Cite-se a 

Fazenda Pública executada, nos termos do art. 910 do Código de 

Processo Civil, para que apresente embargos no prazo de 30 (trinta) dias. 

2- Havendo embargos, certifique o cartório a tempestividade, intimando-se 

a parte exequente para impugnação. 3- Ocorrendo oposição quanto ao 

valor, diga o exequente, no prazo legal, sob pena de concordância. 4- Não 

havendo oposição ou embargos, venham os autos conclusos para 
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homologação e expedição de RPV ou precatório no valor pleiteado. 5- 

Nomeio o exequente como depositário do original do título executivo 

(certidões de honorários de advogado dativo), devendo zelar pela sua 

integridade e apresenta-lo em juízo sempre que intimado, sob as penas da 

lei. Ressalto, ainda, que o ajuizamento em duplicidade de execução com 

base no mesmo título executivo constitui litigância de má-fé e ato 

atentatório à dignidade da justiça, sujeitando o infrator às penas 

processuais, civis, disciplinares e criminais cabíveis. A expedição do 

alvará de levantamento de valores fica condicionada ao prévio depósito 

em definitivo, na Secretaria, do original do título executivo, o qual deverá 

ser destruído, certificando-se nos autos. 6- Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz de Direito CANARANA, 23 

de março de 2020.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000034-92.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

YALUHA KUIKURO (REQUERENTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Município de Canarana (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DESPACHO Processo: 

1000034-92.2017.8.11.0029. REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, YALUHA KUIKURO REQUERIDO: MUNICÍPIO 

DE CANARANA, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, CERTIFIQUE-SE o 

trânsito em julgado e, devidamente intimada as partes e nada sendo 

requerido, ao arquivo. CANARANA, 26 de março de 2020. CONRADO 

MACHADO SIMÃO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000278-84.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ENY BARTZ GANASSINI & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR RODRIGUES OAB - MT22742/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CLAUDIA SILVA DE LIMA (EXECUTADO)

 

Número do Processo: 1000278-84.2018.8.11.0029 SENTENÇA Dispensado 

o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Com a contumácia da 

parte ré, importa a confissão ficta dos fatos aduzidos na inicial e a 

procedência dos pedidos se impõe, salvo se o contrário resultar da 

convicção do Juiz. Verifico que a parte reclamada não contestou a ação. 

Desta forma, necessária a aplicação dos efeitos da revelia, previsto no 

artigo 344 do Código de Processo Civil, que taxativamente determina: “Se o 

réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor”. Mérito Trato de 

ação de cobrança em que a parte reclamante afirma que é credora da 

reclamada, no valor de R$ 7.681,35 (sete mil seiscentos e oitenta e um 

reais e trinta e cinco centavos), atualizado até a data de propositura da 

ação, referente a inadimplemento por produtos adquiridos através de 

cadastro feito pela parte ré em acervo virtual para a aquisição de produtos 

comercializados pela reclamante, no ramo de cosméticos, perfumaria e 

higiene pessoal. Ocorre que a reclamada não efetuou o pagamento como 

combinado, ainda que diante de várias tentativas amigáveis de 

recebimento. Com efeito, a presunção de veracidade decorrente da 

revelia, somada aos documentos constantes dos autos (print de 

conversas nas quais a parte ré reconhece a dívida), implicam na 

procedência do pedido, impondo-se o pagamento por parte da devedora, 

sob pena de enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo 

ordenamento jurídico. ANTE O EXPOSTO, com fundamento em tudo o que 

consta nos autos, RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil JULGO PROCEDENTE O PEDIDO contido na 

inicial para: - condenar a parte Reclamada ao pagamento do valor de R$ 

7.681,35 (sete mil seiscentos e oitenta e um reais e trinta e cinco 

centavos), sobre o qual deverá incidir correção monetária, pelo INPC e 

juros de mora em 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir da citação. 

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, 28 de 

novembro de 2018. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000278-84.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ENY BARTZ GANASSINI & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR RODRIGUES OAB - MT22742/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CLAUDIA SILVA DE LIMA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DECISÃO Processo: 

1000278-84.2018.8.11.0029. EXEQUENTE: ENY BARTZ GANASSINI & CIA 

LTDA - EPP EXECUTADO: ANA CLAUDIA SILVA DE LIMA 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, 10 de março 

de 2020. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010130-57.2011.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

IRACEMA MARIA SOTT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO JOSE MARTINS PINTO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEOVERAL FRANCISCO LOPES OAB - MT3549/B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DECISÃO Processo: 

8010130-57.2011.8.11.0029. EXEQUENTE: IRACEMA MARIA SOTT 

EXECUTADO: ADRIANO JOSE MARTINS PINTO Vistos. Chamo o feito à 

ordem. De fato, os autos foram remetidos à contadoria para realização de 

cálculo atualizado do valor da dívida, Id. 18836715. Com a nova conclusão, 

equivocadamente se determinou a intimação da parte autora da 

condenação em custas do processo. Diante disso, acolho o pedido de Id. 

22219398 e determino a intimação do Executado, na pessoa de seu 

Procurador, para que no prazo de 15 (quinze) dias, pague pague o valor 

indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito. 

CANARANA, 05 de novembro de 2019. Arthur Moreira Pedreira de 

Albuquerque Juiz de Direito

Comarca de Chapada dos Guimarães

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL
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Processo Número: 1007328-06.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IMPLEMENTOS AGRICOLAS JAN S A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEL CRISTIANO GRAEBIN OAB - RS42855 (ADVOGADO(A))

JONAS DANIEL ERCEGO OAB - RS85151 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO FARDIM (REQUERIDO)

 

1007328-06.2019.8.11.0037 Nos termos da legislação vigente, bem como 

em conformidade com o provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos 

a fim de intimar a parte autora para manifestação, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob a certidão do Oficial de Justiça, devendo providenciar o 

complemento da diligência do Oficial de Justiça, ficando ciente de que 

ficando inerte por mais de 30 (trinta) dias, a carta precatória será 

devolvida, independentemente de cumprimento (art. 393 da CNGC).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000703-29.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

YRACY NEVES KHALAF (REQUERENTE)

TARYNNE NEVES KHALAF (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDEVINO VIEIRA GUIMARAES OAB - MT17692-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE NEVES DA SILVA (REQUERIDO)

JUCELIA BASILIO DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JUCELIA BASILIO DA SILVA OAB - RN10705-B (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e art. 1619 

da CNGC, impulsiono o presente feito para que seja intimada a parte autora 

para manifestar sobre a contestação e documentos do requerido José 

Neves da Silva, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001112-05.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS PIZATTI DOLCE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO RAMIRES FONSECA OAB - MT18969-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARTEC PISOS E REVESTIMENTOS LTDA (REU)

MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUILHERME APARECIDO BRASSOLOTO OAB - SP104266 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL PERES DO PINHO OAB - MT17896-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e art. 1619 

da CNGC, impulsiono o presente feito para que seja intimada a parte autora 

para manifestar sobre a contestação e documentos no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000330-27.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DA AMAZONIA SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA BORGES LANGE ADRIEN OAB - MT16437-O (ADVOGADO(A))

MARCELO AUGUSTO BORGES OAB - MT6189-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MURA (REQUERIDO)

MARIA ZERBETTO MURA (REQUERIDO)

AGROPECUARIA JOPEJO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

1000330-27.2020.8.11.0024 Nos termos da legislação vigente, bem como 

em conformidade com o provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos 

a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

providenciar o depósito da diligência do oficial de justiça, para 

cumprimento do mandado, devendo o depósito da diligência ser realizado 

por meio de Guia de Diligência, obtida no site do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso - emissão de guias online - diligência - emissão de guia de 

diligência, e após o pagamento, juntar nos autos o respectivo 

comprovante, ficando ciente de que ficando inerte por mais de 30 (trinta) 

dias, a carta precatória será devolvida, independentemente de 

cumprimento (art. 393 da CNGC).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001848-86.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

PIZATTI MESQUITA & LOPES GUEDES LTDA - ME (REQUERENTE)

JAKELYNE ROBERTA LOPES GUEDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO RAMIRES FONSECA OAB - MT18969-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))

 

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 requerida para manifestação, no prazo de 05 dias, acerca 

do pedido de desistência do feito.

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1000167-47.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARLUCE DA SILVEIRA MEDEIROS (AUTOR(A))

DENIZARD ALVES MACHADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCILENE PEDROSO FERREIRA OAB - MT27619/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1000167-47.2020.8.11.0024. AUTOR(A): DENIZARD ALVES MACHADO, 

MARLUCE DA SILVEIRA MEDEIROS REU: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos, etc. Após o precedente firmado 

pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n° 

631240/MG passa a ser imprescindível nas ações previdenciárias o prévio 

requerimento administrativo para qualificação do interesse processual. 

Partindo de tal premissa, interpretação diversa não pode ser dada às 

relações de consumo. Trata-se de dar efetividade à regra do art. 3°, §§ 2° 

e 3°, do Código de Processo Civil, segundo a qual é dever do estado-juiz 

promover “sempre que possível, a solução consensual do conflito”, 

evitando-se, assim, a judicialização desnecessária, quando há meio 

administrativo mais célere e menos oneroso à parte na resolução do 

conflito. É certo que com o advento da plataforma virtual 

‘consumidor.gov.br’, desenvolvida pelo Governo Federal visando promover 

a interlocução entre consumidores e empresas para solução alternativa de 

conflitos de consumo pela internet, o consumidor pode, sem burocracia, 

com mero cadastro na plataforma, estabelecer contato com a empresa 

cadastrada visando solucionar o impasse. Portanto, dada facilidade do 

acesso e a eficiência da ferramenta, nas ações que envolvam relação de 

consumo, ainda que em trâmite, o interesse processual deve ser 

demostrado após tentativa de solução do conflito perante o referido sítio 

eletrônico, que, de acordo com as informações atuais, tem obtido índice de 

conciliação no patamar de 80% (oitenta por cento). Ademais, deve-se 

levar em consideração o Acordo de Cooperação Técnica n° 53/2017 

firmado entre o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e o 

Ministério da Justiça e Segurança Pública, tendo como objetivo “promover 

ações conjuntas para o incentivo e aperfeiçoamento de métodos 

autocompositivos de solução de conflitos de consumos voltados para a 

redução e prevenção de litígios judicializados, através do uso da 

plataforma CONSUMIDOR.GOV.BR”. Nesse sentido vale a reprodução da 

decisão de vanguarda do TJMA, no agravo de instrumento n° 

0804411-73.2018.8.10.0000 – SÃO LUÍS, (DJMA) de 31 de Outubro de 

2019: "EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO PARA 

CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PROGRAMA DE ESTÍMULO AO USO DOS 

MECANISMOS VIRTUAIS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS. ACESSO A 

JUSTIÇA. 1. Considerando que o pedido formulado na inicial está 

albergado na plataforma para busca de uma solução extrajudicial 

satisfativa, entende-se escorreita a decisão agravada, na medida em que 
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se apresenta imprescindível a utilização de formas alternativas para a 

solução dos conflitos, a fim de garantir maior eficiência a Máquina Estatal, 

oportunizando o uso de meios que antecedem à judicialização. 2. 

Acentua-se que o Programa de Estímulo ao Uso dos Mecanismos Virtuais 

de Solução de Conflitos é um dos meios colocado à disposição da 

sociedade para tentar minimizar a avalanche de processos que 

massificam o Sistema de Justiça, retirando do Judiciário melhores e 

maiores condições do enfrentamento das causas verdadeiramente 

complexas, que, estas sim, necessitam da intervenção judicial, e, 

contribuindo, também, para a diminuição do custo do processo que ao fim 

e ao cabo, favorecerá o acesso, ainda, a um maior número de brasileiros. 

3. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. 4. Unanimidade.". Diante 

do exposto, sem prejuízo da determinação anterior, sendo a parte 

requerida devidamente cadastrada no referido site, suspendo o curso do 

feito, pelo prazo de 15 (quinze) dias, determinando que a parte autora seja 

intimada, por intermédio de seu(ua) advogado(a), para que, no prazo 

assinalado, dê entrada no requerimento administrativo perante a 

plataforma virtual ‘consumidor.gov.br’ buscando a solução da presente 

lide, devendo no prazo assinalado: juntar aos autos cópia do protocolo 

administrativo, referente à questão formulada na demanda, como 

qualificador do interesse processual. Advirto que, em sendo solucionada a 

questão, eventual acordo deverá ser apresentado aos autos para que 

seja homologado, conforme art. 487, III, ‘b’, do Código de Processo Civil. 

Não cumprido o item anterior, o feito será extinto ante a superveniente 

ausência de interesse processual. Certifique-se eventual silêncio. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Chapada dos Guimarães, data da 

assinatura. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34354 Nr: 253-84.2010.811.0024

 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: Valdivino Vitorino André

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo de 5 

(cinco) dias.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002036-79.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOVELINO ALVARENGA DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILAS LINO DE OLIVEIRA OAB - MT9151-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (REU)

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos para 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do advogado para, querendo, 

apresentar nos autos Impugnação à Contestação, no prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000656-21.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA DA SILVA BONDESPACHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO OAB - MT13947-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos, para 

intimação da parte autora para, querendo, apresentar nos autos 

Impugnação à contestação, no prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001219-15.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

IRACEMA LINDA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos para 

INTIMAR A PARTE AUTORA, através do(a) advogado(a) para, querendo, 

apresentar nos autos Impugnação à Contestação, no prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001183-70.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELA DE ALMEIDA VIANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILAS LINO DE OLIVEIRA OAB - MT9151-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (REU)

 

Em cumprimento às determinações legais, impulsiono o presente feito com 

a finalidade de INTIMAR A PARTE AUTORA para, querendo, apresentar 

nos autos a Impugnação à Contestação, no prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001896-45.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA FRANCISCA MORAES NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO FERREIRA DA SILVA OAB - MT18755-O (ADVOGADO(A))

JOÃO PAULO CARVALHO FEITOSA OAB - MT10236-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Em cumprimento às determinações legais, impulsiono o presente feito com 

a finalidade de INTIMAR A PARTE AUTORA, por meio do(a) advogado(a) 

para, querendo, apresentar nos autos a Impugnação à Contestação, no 

prazo de 15 dias

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001238-21.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZENIL OLIVEIRA FARIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RECONVINDO)

 

Em cumprimento às determinações legais, impulsiono o presente feito com 

a finalidade de INTIMAR A PARTE AUTORA, por meio do(a) advogado(a) 

para, querendo, apresentar nos autos a Impugnação à Contestação, no 

prazo de 15 dias

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002598-88.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIA PONTES ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO FERREIRA DA SILVA OAB - MT18755-O (ADVOGADO(A))

JOÃO PAULO CARVALHO FEITOSA OAB - MT10236-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES 2ª VARA CÍVEL DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA 

DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 INTIMAÇÃO POR MEIO 

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

DIREITO RAMON FAGUNDES BOTELHO PROCESSO n. 

1002598-88.2019.8.11.0024 Valor da causa: R$ 11.976,00 ESPÉCIE: 

[Aposentadoria por Idade (Art. 48/51), Rural (Art. 48/51)]
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->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: NATALIA 

PONTES ALMEIDA Endereço: Assentamento Descalvado, S/N, ZONA 

RURAL, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 POLO 

PASSIVO: Nome: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: 

RUA BATISTA DAS NEVES, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 

78005-190 FINALIDADE: Intimação da parte autora, por meio do(a) 

advogado(a) para, querendo, apresentar nos autos Impugnação à 

Contestação, no prazo de 15 dias, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. CHAPADA DOS GUIMARÃES, 26 de março de 

2020. (Assinado Digitalmente) Ivanete Loverde Mazocco 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.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107291 Nr: 2825-32.2018.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julio Pereira da Cruz Junior, João Gomes 

Rondon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE DE ALBUQUERQUE 

TEIXEIRA DA SILVA - OAB:14054, MARCIA APARECIDA DE 

ALBUQUERQUE TEIXEIRA - OAB:17845/MT

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando os advogados do denunciado: João 

Gomes Rondon, pela imprensa, para no prazo de 10 dias, apresentar 

resposta à acusação, encaminhando os autos ao Ministério Público para 

manifestar quanto a não localização do denunciado: Julio Pereira da Cruz 

Junior, conforme certidão do Oficial de Justiça, ref. 16.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000429-02.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS GONCALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JÚLIA JANE BRANDÃO MARTINS GARCIA OAB - MT7580-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (EXECUTADO)

SABEMI PREVIDENCIA PRIVADA (EXECUTADO)

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 CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000429-02.2017.8.11.0024 EXEQUENTE: LUIZ CARLOS 

GONCALVES EXECUTADO: BANCO BRADESCO SA, SABEMI 

PREVIDENCIA PRIVADA Vistos etc. Expeça-se o alvará de levantamento 

de valores em favor do exequente e, após, volvam-me conclusos para 

sentença. Cumpra-se, expedindo o necessário. Chapada dos Guimarães, 

data da assinatura.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000661-43.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CHAPADA DOS 

GUIMARAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES SOUZA OAB - MT19614-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELINO DE JESUS MARQUES (EXECUTADO)

 

Intimação da parte promovente para, no prazo de 05 dias, manifestar 

requerendo o que de direito, tendo em vista o decurso de prazo para 

pagamento voluntário conforme certidãoID 30691539. Chapada dos 

Guimarães-MT, 25 de março de 2020. Edgar José de Oliveira - Auxiliar 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001213-08.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUCENIL MENDES DE AMORIM SOBRINHO (EXECUTADO)

 

Intimação da parte exequente para, no prazo de 05 dias, manifestar 

requerendo o que de direito, tendo em vista o decurso de prazo para o 

pagamento voluntário conforme certidão ID 30691531. Chapada dos 

Guimarães-MT, 25 de março de 2020. Edgar José de Oliveira - Auxiliar 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002748-69.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO ALUIZIO GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE DIOGO DUTRA FILHO OAB - MT0012960A (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))

 

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, 25 de março de 2020. Edgar José de 

Oliveira - Auxiliar Judiciário

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002016-88.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ADAIR DA SILVA GERVASIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE SOUZA AMARAL OAB - MT23226/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1002016-88.2019.8.11.0024 REQUERENTE: ADAIR DA 

SILVA GERVASIO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Na forma do art. 99, 

§2º do CPC, intime-se a recorrente, na pessoa de seu patrono, para no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, traga aos autos documentos hábeis a 

comprovar a hipossuficiência, quais sejam: última declaração de imposto 

de renda; cópia da CTPS com a última anotação salarial; cópia do último 

holerite/contracheque, sob pena de indeferimento do benefício. 

Transcorrido o prazo acima, certifique-se e volvam-me conclusos. 

Cumpra-se. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001863-55.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE MARIA LECHNER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1001863-55.2019.8.11.0024 REQUERENTE: ELIANE MARIA 

LECHNER REQUERIDO: OMNI FINANCEIRA S/A Vistos etc. Na forma do art. 

99, §2º do CPC, intime-se a recorrente, na pessoa de seu patrono, para no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, traga aos autos documentos hábeis a 

comprovar a hipossuficiência, quais sejam: última declaração de imposto 

de renda; cópia da CTPS com a última anotação salarial; cópia do último 

holerite/contracheque, sob pena de indeferimento do benefício. 

Transcorrido o prazo acima, certifique-se e volvam-me conclusos. 

Cumpra-se. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001194-02.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

EVARISTO PAULO DE PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1001194-02.2019.8.11.0024 REQUERENTE: EVARISTO 

PAULO DE PINHO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Na forma do art. 99, 

§2º do CPC, intime-se a recorrente, na pessoa de seu patrono, para no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, traga aos autos documentos hábeis a 

comprovar a hipossuficiência, quais sejam: última declaração de imposto 

de renda; cópia da CTPS com a última anotação salarial; cópia do último 

holerite/contracheque, sob pena de indeferimento do benefício. 

Transcorrido o prazo acima, certifique-se e volvam-me conclusos. 

Cumpra-se. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002109-51.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDER DE OLIVEIRA MOMESSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1002109-51.2019.8.11.0024 REQUERENTE: ALEXANDER 

DE OLIVEIRA MOMESSO REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. Na 

forma do art. 99, §2º do CPC, intime-se a recorrente, na pessoa de seu 

patrono, para no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, traga aos autos 

documentos hábeis a comprovar a hipossuficiência, quais sejam: última 

declaração de imposto de renda; cópia da CTPS com a última anotação 

salarial; cópia do último holerite/contracheque, sob pena de indeferimento 

do benefício. Transcorrido o prazo acima, certifique-se e volvam-me 

conclusos. Cumpra-se. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000002-68.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ PAULO SIQUEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Diego Reis Carmona OAB - MT20889/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA CRISTINA GONCALVES KURCHINSKI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO ALEXANDRE VIANA OAB - MT0017947A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000002-68.2018.8.11.0024 REQUERENTE: LUIZ PAULO 

SIQUEIRA DA SILVA REQUERIDO: ALESSANDRA CRISTINA GONCALVES 

KURCHINSKI Vistos etc. Na forma do art. 99, §2º do CPC, intime-se a 

recorrente, na pessoa de seu patrono, para no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, traga aos autos documentos hábeis a comprovar a 

hipossuficiência, quais sejam: última declaração de imposto de renda; 

cópia da CTPS com a última anotação salarial; cópia do último 

holerite/contracheque, sob pena de indeferimento do benefício. 

Transcorrido o prazo acima, certifique-se e volvam-me conclusos. 

Cumpra-se. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001001-84.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLA FARIAS FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS DOUGLAS WANDERLEY TAQUES DA SILVA OAB - MT16583-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1001001-84.2019.8.11.0024 REQUERENTE: DANIELLA 

FARIAS FIGUEIREDO REQUERIDO: BANCO BRADESCO, BANCO 

BRADESCO SA Vistos etc. Na forma do art. 99, §2º do CPC, intime-se a 

recorrente, na pessoa de seu patrono, para no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, traga aos autos documentos hábeis a comprovar a 

hipossuficiência, quais sejam: última declaração de imposto de renda; 

cópia da CTPS com a última anotação salarial; cópia do último 

holerite/contracheque, sob pena de indeferimento do benefício. 

Transcorrido o prazo acima, certifique-se e volvam-me conclusos. 

Cumpra-se. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001006-09.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON SAMUEL SILVA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1001006-09.2019.8.11.0024 REQUERENTE: ANDERSON 

SAMUEL SILVA NASCIMENTO REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos 

etc. Na forma do art. 99, §2º do CPC, intime-se a recorrente, na pessoa de 

seu patrono, para no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, traga aos autos 

documentos hábeis a comprovar a hipossuficiência, quais sejam: última 

declaração de imposto de renda; cópia da CTPS com a última anotação 

salarial; cópia do último holerite/contracheque, sob pena de indeferimento 

do benefício. Transcorrido o prazo acima, certifique-se e volvam-me 

conclusos. Cumpra-se. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.
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Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001871-32.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE APARECIDA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT3239-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1001871-32.2019.8.11.0024 REQUERENTE: MARILENE 

APARECIDA BARBOSA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA, BANCO 

VOTORANTIM S.A. Vistos etc. Na forma do art. 99, §2º do CPC, intime-se 

a recorrente, na pessoa de seu patrono, para no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, traga aos autos documentos hábeis a comprovar a 

hipossuficiência, quais sejam: última declaração de imposto de renda; 

cópia da CTPS com a última anotação salarial; cópia do último 

holerite/contracheque, sob pena de indeferimento do benefício. 

Transcorrido o prazo acima, certifique-se e volvam-me conclusos. 

Cumpra-se. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001772-62.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

GELITON SILVA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1001772-62.2019.8.11.0024 REQUERENTE: GELITON 

SILVA GOMES REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Na 

forma do art. 99, §2º do CPC, intime-se a recorrente, na pessoa de seu 

patrono, para no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, traga aos autos 

documentos hábeis a comprovar a hipossuficiência, quais sejam: última 

declaração de imposto de renda; cópia da CTPS com a última anotação 

salarial; cópia do último holerite/contracheque, sob pena de indeferimento 

do benefício. Transcorrido o prazo acima, certifique-se e volvam-me 

conclusos. Cumpra-se. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002111-21.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA ROMANA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/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):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1002111-21.2019.8.11.0024 REQUERENTE: FABIANA 

ROMANA DOS SANTOS REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos 

etc. Na forma do art. 99, §2º do CPC, intime-se a recorrente, na pessoa de 

seu patrono, para no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, traga aos autos 

documentos hábeis a comprovar a hipossuficiência, quais sejam: última 

declaração de imposto de renda; cópia da CTPS com a última anotação 

salarial; cópia do último holerite/contracheque, sob pena de indeferimento 

do benefício. Transcorrido o prazo acima, certifique-se e volvam-me 

conclusos. Cumpra-se. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000817-65.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ALDEMIR TORRES ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO MATHEUS MARQUES OAB - MT16520-O (ADVOGADO(A))

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):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000817-65.2018.8.11.0024 REQUERENTE: ALDEMIR 

TORRES ALVES REQUERIDO: NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E 

UTILIDADES LTDA Vistos etc. Na forma do art. 99, §2º do CPC, intime-se a 

recorrente, na pessoa de seu patrono, para no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, traga aos autos documentos hábeis a comprovar a 

hipossuficiência, quais sejam: última declaração de imposto de renda; 

cópia da CTPS com a última anotação salarial; cópia do último 

holerite/contracheque, sob pena de indeferimento do benefício. 

Transcorrido o prazo acima, certifique-se e volvam-me conclusos. 

Cumpra-se. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002308-73.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

HERMESON HELIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT3239-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))

 

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, 26 de março de 2020. Edgar José de 

Oliveira - Auxiliar Judiciário

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000163-44.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE AUXILIADORA BORGES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT3239-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000163-44.2019.8.11.0024 INTERESSADO: ELIETE 

AUXILIADORA BORGES REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. 

Expeça-se o alvará de levantamento de valores em favor do exequente e, 

após, volvam-me conclusos para sentença. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010412-13.2011.8.11.0024
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Parte(s) Polo Ativo:

TOMIO MIZOGUTI UEMURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA BERTANI OAB - MT0007828A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBER CESAR DA SILVA OAB - MT4784-O (ADVOGADO(A))

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 8010412-13.2011.8.11.0024 REQUERENTE: TOMIO 

MIZOGUTI UEMURA REQUERIDO: CLARO S/A Vistos etc. Indefiro o pedido 

de id 30562304, em razão do levantamento em 21/8/2014, conforme 

certidão de id. 30055878. Intime-se o solicitante, e após, ao arquivo. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Chapada dos Guimarães, data da 

assinatura.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000195-49.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000195-49.2019.8.11.0024 REQUERENTE: MARCOS 

MARTINS DA SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. 

Considerando o depósito voluntário, por parte do executado, expeça-se o 

alvará de levantamento de valores em favor do exequente e, após, 

proceda-se ao desbloqueio dos valores, realizados nas contas do 

executado, após, volvam-me conclusos para sentença. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000716-91.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GOMES EVANGELISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHEL CAMPOS ALVES OAB - MT26473/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000716-91.2019.8.11.0024 REQUERENTE: JOSE GOMES 

EVANGELISTA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Vistos etc. Recebo o recurso interposto, no efeito 

devolutivo, uma vez que tempestivo (art. 42 da LJE). Observo que as 

contrarrazões já foram apresentadas. Remetam-se os autos à e. Turma 

Recursal deste Tribunal, com os cumprimentos deste juízo. Intimem-se. 

Cumpra-se. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000635-45.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIO DE CARVALHO GREGORIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHEL CAMPOS ALVES OAB - MT26473/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000635-45.2019.8.11.0024 REQUERENTE: EMILIO DE CARVALHO 

GREGORIO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Recebo o recurso interposto, no efeito 

devolutivo, uma vez que tempestivo (art. 42 da LJE). Observo que as 

contrarrazões já foram apresentadas. Remetam-se os autos à e. Turma 

Recursal deste Tribunal, com os cumprimentos deste juízo. Intimem-se. 

Cumpra-se. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000023-44.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ALUISIO ANTONIO PAIXAO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Diego Reis Carmona OAB - MT20889/O-O (ADVOGADO(A))

VALERIA THAIS DA SILVA ALVES OAB - MT22941/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000023-44.2018.8.11.0024 REQUERENTE: ALUISIO ANTONIO PAIXAO 

PEREIRA REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT 

Vistos etc. Recebo o recurso interposto, no efeito devolutivo, uma vez que 

tempestivo (art. 42 da LJE). Defiro a gratuidade de justiça, uma vez que 

presentes os requisitos. Observo que as contrarrazões não foram 

apresentadas, contudo, o prazo transcorreu sem manifestação. 

Remetam-se os autos à e. Turma Recursal deste Tribunal, com os 

cumprimentos deste juízo. Intimem-se. Cumpra-se. Chapada dos 

Guimarães, data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000400-78.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA DA GLORIA VIANNA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE INACIO FILHO OAB - MT11645-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000400-78.2019.8.11.0024 REQUERENTE: ELZA DA GLORIA VIANNA 

REQUERIDO: SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA Vistos etc. Recebo o 

recurso interposto, no efeito devolutivo, uma vez que tempestivo (art. 42 

da LJE). Observo que as contrarrazões já foram apresentadas. 

Remetam-se os autos à e. Turma Recursal deste Tribunal, com os 

cumprimentos deste juízo. Intimem-se. Cumpra-se. Chapada dos 

Guimarães, data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002169-24.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX MOREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREA CRISTINA DE MELO BARBOSA CAMPOS OAB - MT11788/O 

(ADVOGADO(A))

DARCI MELO MOREIRA OAB - MT2626-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO AUGUSTO NEVES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO PROENÇA OAB - MT15440-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1002169-24.2019.8.11.0024 EXEQUENTE: ALEX MOREIRA DA SILVA 

EXECUTADO: LUCIANO AUGUSTO NEVES Vistos etc. A parte promovente 

interpôs recurso e não juntou comprovante de preparo, requerendo a 

assistência judiciária gratuita, sem trazendo aos autos, documentos 

parciais que comprovem seus rendimentos dando a entender a este juízo 

que não possui condições financeiras de arcar com o preparo do Juizado 

Especial. Ocorre que em consulta ao portal da transparência da Câmara 

municipal deste município, observo que o nobre vereador possui uma 

verba indenizatória que contabiliza R$ 3.500,00 (extrato anexo), 

totalizando um rendimento como vereador de R$ 6.000,00. Ainda, o 

requerido/recorrente é advogado neste município e outros (como Pontes e 

Lacerda, por exemplo), percebendo valores não declarados neste 

processo da sua atuação como nobre causídico. Portanto, considerando o 

valor que recebe como advogado, aliado a seu salário de Vereador + VI, 

observo que não se enquadra na condição de hipossuficiente, motivo por 

que, indefiro o pedido de assistência judiciária gratuita. Disciplina o 

Enunciado nº 115 do FONAJE: “ENUNCIADO 115 – 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 (XX Encontro – São 

Paulo/SP).” Desta forma, intime-se o recorrente para, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, promover o preparo do recurso, sob pena de 

deserção. Transcorrido o prazo acima, certifique-se e volvam-me 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Chapada dos Guimarães, data da 

assinatura.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001218-30.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDA REGINA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS OAB - MT19646/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1001218-30.2019.8.11.0024 REQUERENTE: EDUARDA REGINA DE 

MORAES REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT 

Vistos etc. Recebo o recurso interposto, no efeito devolutivo, uma vez que 

tempestivo (art. 42 da LJE). Observo que as contrarrazões já foram 

apresentadas. Remetam-se os autos à e. Turma Recursal deste Tribunal, 

com os cumprimentos deste juízo. Intimem-se. Cumpra-se. Chapada dos 

Guimarães, data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000862-35.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SUE ELLEN CRISTINE DA SILVA MENDES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGNEZ MARIA MENDES LINHARES OAB - MT4979-O (ADVOGADO(A))

LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS OAB - MT19646/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000862-35.2019.8.11.0024 INTERESSADO: SUE ELLEN CRISTINE DA 

SILVA MENDES REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES-MT Vistos etc. Recebo o recurso interposto, no efeito 

devolutivo, uma vez que tempestivo (art. 42 da LJE). Observo que as 

contrarrazões já foram apresentadas. Remetam-se os autos à e. Turma 

Recursal deste Tribunal, com os cumprimentos deste juízo. Intimem-se. 

Cumpra-se. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000256-07.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO CESAR DA SILVA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Diego Reis Carmona OAB - MT20889/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

AYMORE (REQUERIDO)

BANCO INTERMEDIUM SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

LUIS FELIPE PROCOPIO DE CARVALHO OAB - MG101488 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000256-07.2019.8.11.0024 REQUERENTE: SILVIO CESAR DA SILVA 

CARVALHO REQUERIDO: AYMORE, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, 

BANCO BRADESCO, BANCO INTERMEDIUM SA Vistos etc. Recebo o 

recurso interposto, no efeito devolutivo, uma vez que tempestivo (art. 42 

da LJE). Observo que as contrarrazões já foram apresentadas. 

Remetam-se os autos à e. Turma Recursal deste Tribunal, com os 

cumprimentos deste juízo. Intimem-se. Cumpra-se. Chapada dos 

Guimarães, data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001106-61.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSO SOARES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1001106-61.2019.8.11.0024 REQUERENTE: JOELSO SOARES DA CRUZ 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA 

- MTPREV Vistos etc. Recebo o recurso interposto, no efeito devolutivo, 

uma vez que tempestivo (art. 42 da LJE). Observo que as contrarrazões já 

foram apresentadas. Remetam-se os autos à e. Turma Recursal deste 

Tribunal, com os cumprimentos deste juízo. Intimem-se. Cumpra-se. 

Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000346-15.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO NOVAES DE ARAGAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUEILA APARECIDA SOUZA DE QUEIROZ OAB - MT24372/O 

(ADVOGADO(A))

JATABAIRU FRANCISCO NUNES OAB - MT4903-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PHILIPS DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

PONTO FRIO - GLOBEX UTILIDADES S/A (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

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

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-O 

(ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000346-15.2019.8.11.0024 REQUERENTE: TIAGO NOVAES DE 

ARAGAO REQUERIDO: PONTO FRIO - GLOBEX UTILIDADES S/A, ZURICH 

MINAS BRASIL SEGUROS S.A., PHILIPS DO BRASIL LTDA Vistos etc. 

Recebo o recurso interposto, no efeito devolutivo, uma vez que tempestivo 

(art. 42 da LJE). Observo que as contrarrazões já foram apresentadas. 

Remetam-se os autos à e. Turma Recursal deste Tribunal, com os 

cumprimentos deste juízo. Intimem-se. Cumpra-se. Chapada dos 

Guimarães, data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001108-31.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LUIZ BRUNO DE FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1001108-31.2019.8.11.0024 REQUERENTE: JOAO LUIZ BRUNO DE 

FARIAS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV Vistos etc. Recebo o recurso interposto, no efeito 

devolutivo, uma vez que tempestivo (art. 42 da LJE). Observo que o prazo 

para apresentar contrarrazões expirou sem manifestação. Remetam-se os 

autos à e. Turma Recursal deste Tribunal, com os cumprimentos deste 

juízo. Intimem-se. Cumpra-se. Chapada dos Guimarães, data da 

assinatura.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001545-72.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

DORVACI MARTINS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA CRISTINA DE AVILA COSTA OAB - MT22210-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1001545-72.2019.8.11.0024 REQUERENTE: DORVACI MARTINS DE 

SOUZA REQUERIDO: HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA Vistos 

etc. Recebo o recurso interposto, no efeito devolutivo, uma vez que 

tempestivo (art. 42 da LJE). Observo que as contrarrazões já foram 

apresentadas. Remetam-se os autos à e. Turma Recursal deste Tribunal, 

com os cumprimentos deste juízo. Intimem-se. Cumpra-se. Chapada dos 

Guimarães, data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000114-37.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINETE MIRANDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA CRISTINA FLORES CATALAN OAB - MT4076-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000114-37.2018.8.11.0024 REQUERENTE: LUZINETE MIRANDA DOS 

SANTOS REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT 

Vistos etc. Sendo o recurso intempestivo, deixo de recebê-lo. Intime-se o 

exequente para requerer o que entender de direito. Chapada dos 

Guimarães, data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001742-27.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EDUARDA LIMA FREIRIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA OAB - MT4907-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1001742-27.2019.8.11.0024 REQUERENTE: MARIA EDUARDA LIMA 

FREIRIA REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos etc. Recebo o 

recurso interposto, no efeito devolutivo, uma vez que tempestivo (art. 42 

da LJE). Defiro a gratuidade de justiça, uma vez que presentes os 

requisitos. Observo que as contrarrazões já foram apresentadas. 

Remetam-se os autos à e. Turma Recursal deste Tribunal, com os 

cumprimentos deste juízo. Intimem-se. Cumpra-se. Chapada dos 

Guimarães, data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002240-26.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINA DA GLORIA DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGNEZ MARIA MENDES LINHARES OAB - MT4979-O (ADVOGADO(A))

LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS OAB - MT19646/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1002240-26.2019.8.11.0024 REQUERENTE: GERALDINA DA GLORIA 

DA SILVA OLIVEIRA REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES-MT Vistos etc. Recebo o recurso interposto, no efeito 

devolutivo, uma vez que tempestivo (art. 42 da LJE). Observo que as 

contrarrazões já foram apresentadas. Remetam-se os autos à e. Turma 

Recursal deste Tribunal, com os cumprimentos deste juízo. Intimem-se. 

Cumpra-se. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002226-42.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARLY FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGNEZ MARIA MENDES LINHARES OAB - MT4979-O (ADVOGADO(A))

LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS OAB - MT19646/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1002226-42.2019.8.11.0024 REQUERENTE: MARIA MARLY FERREIRA 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT Vistos etc. 

Recebo o recurso interposto, no efeito devolutivo, uma vez que tempestivo 

(art. 42 da LJE). Observo que as contrarrazões já foram apresentadas. 

Remetam-se os autos à e. Turma Recursal deste Tribunal, com os 

cumprimentos deste juízo. Intimem-se. Cumpra-se. Chapada dos 

Guimarães, data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002231-64.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

NEZITA DA COSTA MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS OAB - MT19646/O (ADVOGADO(A))

IGNEZ MARIA MENDES LINHARES OAB - MT4979-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1002231-64.2019.8.11.0024 REQUERENTE: NEZITA DA COSTA 

MONTEIRO REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT 

Vistos etc. Recebo o recurso interposto, no efeito devolutivo, uma vez que 

tempestivo (art. 42 da LJE). Observo que as contrarrazões já foram 

apresentadas. Remetam-se os autos à e. Turma Recursal deste Tribunal, 

com os cumprimentos deste juízo. Intimem-se. Cumpra-se. Chapada dos 

Guimarães, data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002234-19.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SHIRLEY SOUZA DOMINGOS PACHECO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGNEZ MARIA MENDES LINHARES OAB - MT4979-O (ADVOGADO(A))

LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS OAB - MT19646/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1002234-19.2019.8.11.0024 REQUERENTE: SHIRLEY SOUZA 

DOMINGOS PACHECO REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES-MT Vistos etc. Recebo o recurso interposto, no efeito 

devolutivo, uma vez que tempestivo (art. 42 da LJE). Observo que as 

contrarrazões já foram apresentadas. Remetam-se os autos à e. Turma 

Recursal deste Tribunal, com os cumprimentos deste juízo. Intimem-se. 

Cumpra-se. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002232-49.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

RAUDINEI BENEDITO BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGNEZ MARIA MENDES LINHARES OAB - MT4979-O (ADVOGADO(A))

LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS OAB - MT19646/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1002232-49.2019.8.11.0024 REQUERENTE: RAUDINEI BENEDITO 

BARBOSA REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT 

Vistos etc. Recebo o recurso interposto, no efeito devolutivo, uma vez que 

tempestivo (art. 42 da LJE). Observo que as contrarrazões já foram 

apresentadas. Remetam-se os autos à e. Turma Recursal deste Tribunal, 

com os cumprimentos deste juízo. Intimem-se. Cumpra-se. Chapada dos 

Guimarães, data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001203-61.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ONILDES VIEIRA DO BOM DESPACHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS OAB - MT19646/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1001203-61.2019.8.11.0024 REQUERENTE: ONILDES VIEIRA DO BOM 

DESPACHO REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT 

Vistos etc. Recebo o recurso interposto, no efeito devolutivo, uma vez que 

tempestivo (art. 42 da LJE). Observo que as contrarrazões já foram 

apresentadas. Remetam-se os autos à e. Turma Recursal deste Tribunal, 

com os cumprimentos deste juízo. Intimem-se. Cumpra-se. Chapada dos 

Guimarães, data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001202-76.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROMILDO DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS OAB - MT19646/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1001202-76.2019.8.11.0024 REQUERENTE: JOSE ROMILDO DE 

FREITAS REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT 

Vistos etc. Recebo o recurso interposto, no efeito devolutivo, uma vez que 

tempestivo (art. 42 da LJE). Observo que as contrarrazões já foram 

apresentadas. Remetam-se os autos à e. Turma Recursal deste Tribunal, 

com os cumprimentos deste juízo. Intimem-se. Cumpra-se. Chapada dos 

Guimarães, data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001214-90.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

DEOCRECI DE SANTANA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS OAB - MT19646/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1001214-90.2019.8.11.0024 REQUERENTE: DEOCRECI DE SANTANA 

PEREIRA REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT 

Vistos etc. Recebo o recurso interposto, no efeito devolutivo, uma vez que 

tempestivo (art. 42 da LJE). Observo que as contrarrazões já foram 

apresentadas. Remetam-se os autos à e. Turma Recursal deste Tribunal, 

com os cumprimentos deste juízo. Intimem-se. Cumpra-se. Chapada dos 

Guimarães, data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001210-53.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA FERNANDES VARGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS OAB - MT19646/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1001210-53.2019.8.11.0024 REQUERENTE: PATRICIA FERNANDES 

VARGAS REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT 

Vistos etc. Recebo o recurso interposto, no efeito devolutivo, uma vez que 

tempestivo (art. 42 da LJE). Observo que as contrarrazões já foram 

apresentadas. Remetam-se os autos à e. Turma Recursal deste Tribunal, 

com os cumprimentos deste juízo. Intimem-se. Cumpra-se. Chapada dos 

Guimarães, data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001216-60.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOARINA NASCIMENTO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS OAB - MT19646/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1001216-60.2019.8.11.0024 REQUERENTE: JOARINA NASCIMENTO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT 

Vistos etc. Recebo o recurso interposto, no efeito devolutivo, uma vez que 

tempestivo (art. 42 da LJE). Observo que as contrarrazões já foram 

apresentadas. Remetam-se os autos à e. Turma Recursal deste Tribunal, 

com os cumprimentos deste juízo. Intimem-se. Cumpra-se. Chapada dos 

Guimarães, data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002237-71.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JUACI DE SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS OAB - MT19646/O (ADVOGADO(A))

IGNEZ MARIA MENDES LINHARES OAB - MT4979-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1002237-71.2019.8.11.0024 REQUERENTE: JUACI DE SIQUEIRA 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT Vistos etc. 

Recebo o recurso interposto, no efeito devolutivo, uma vez que tempestivo 

(art. 42 da LJE). Remetam-se os autos à e. Turma Recursal deste Tribunal, 

com os cumprimentos deste juízo. Intimem-se. Cumpra-se. Chapada dos 

Guimarães, data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002239-41.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA REGINA DAS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGNEZ MARIA MENDES LINHARES OAB - MT4979-O (ADVOGADO(A))

LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS OAB - MT19646/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1002239-41.2019.8.11.0024 REQUERENTE: MARIA REGINA DAS 

NEVES REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT Vistos 

etc. Recebo o recurso interposto, no efeito devolutivo, uma vez que 

tempestivo (art. 42 da LJE). Observo que as contrarrazões já foram 

apresentadas. Remetam-se os autos à e. Turma Recursal deste Tribunal, 

com os cumprimentos deste juízo. Intimem-se. Cumpra-se. Chapada dos 

Guimarães, data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001648-98.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

HELENICE SIQUEIRA COSTA SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGNEZ MARIA MENDES LINHARES OAB - MT4979-O (ADVOGADO(A))

LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS OAB - MT19646/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1001648-98.2019.8.11.0050 REQUERENTE: HELENICE SIQUEIRA 

COSTA SALES REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES-MT Vistos etc. Recebo o recurso interposto, no efeito 

devolutivo, uma vez que tempestivo (art. 42 da LJE). Defiro a gratuidade 

de justiça, uma vez que presentes os requisitos. Remetam-se os autos à 

e. Turma Recursal deste Tribunal, com os cumprimentos deste juízo. 

Intimem-se. Cumpra-se. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002222-05.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS OAB - MT19646/O (ADVOGADO(A))

IGNEZ MARIA MENDES LINHARES OAB - MT4979-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1002222-05.2019.8.11.0024 REQUERENTE: MARIA APARECIDA 

GARCIA REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT 

Vistos etc. Recebo o recurso interposto, no efeito devolutivo, uma vez que 

tempestivo (art. 42 da LJE). Observo que as contrarrazões já foram 

apresentadas. Remetam-se os autos à e. Turma Recursal deste Tribunal, 

com os cumprimentos deste juízo. Intimem-se. Cumpra-se. Chapada dos 

Guimarães, data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001405-38.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ANA RODRIGUES DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS OAB - MT19646/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1001405-38.2019.8.11.0024 REQUERENTE: ANA RODRIGUES DE 

AMORIM REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT 

Vistos etc. Recebo o recurso interposto, no efeito devolutivo, uma vez que 

tempestivo (art. 42 da LJE). Observo que as contrarrazões já foram 

apresentadas. Remetam-se os autos à e. Turma Recursal deste Tribunal, 

com os cumprimentos deste juízo. Intimem-se. Cumpra-se. Chapada dos 

Guimarães, data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001362-23.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA BENEDITA DE FREITAS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS OAB - MT19646/O (ADVOGADO(A))

IGNEZ MARIA MENDES LINHARES OAB - MT4979-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1001362-23.2019.8.11.0050 INTERESSADO: FATIMA BENEDITA DE 

FREITAS REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT 

Vistos etc. Recebo o recurso interposto, no efeito devolutivo, uma vez que 

tempestivo (art. 42 da LJE). Observo que as contrarrazões já foram 

apresentadas. Remetam-se os autos à e. Turma Recursal deste Tribunal, 

com os cumprimentos deste juízo. Intimem-se. Cumpra-se. Chapada dos 

Guimarães, data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002316-50.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO JUNIOR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGNEZ MARIA MENDES LINHARES OAB - MT4979-O (ADVOGADO(A))

LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS OAB - MT19646/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1002316-50.2019.8.11.0024 REQUERENTE: JAIRO JUNIOR DA SILVA 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT Vistos etc. 

Recebo o recurso interposto, no efeito devolutivo, uma vez que tempestivo 

(art. 42 da LJE). Observo que as contrarrazões já foram apresentadas. 

Remetam-se os autos à e. Turma Recursal deste Tribunal, com os 

cumprimentos deste juízo. Intimem-se. Cumpra-se. Chapada dos 

Guimarães, data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002233-34.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON CARLOS DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGNEZ MARIA MENDES LINHARES OAB - MT4979-O (ADVOGADO(A))

LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS OAB - MT19646/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1002233-34.2019.8.11.0024 REQUERENTE: ROBSON CARLOS DE 

FREITAS REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT 

Vistos etc. Recebo o recurso interposto, no efeito devolutivo, uma vez que 

tempestivo (art. 42 da LJE). Observo que as contrarrazões já foram 

apresentadas. Remetam-se os autos à e. Turma Recursal deste Tribunal, 

com os cumprimentos deste juízo. Intimem-se. Cumpra-se. Chapada dos 

Guimarães, data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001402-83.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANE PONTES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS OAB - MT19646/O (ADVOGADO(A))

IGNEZ MARIA MENDES LINHARES OAB - MT4979-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1001402-83.2019.8.11.0024 REQUERENTE: SILVANE PONTES DE 

ALMEIDA REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT 

Vistos etc. Recebo o recurso interposto, no efeito devolutivo, uma vez que 

tempestivo (art. 42 da LJE). Observo que as contrarrazões já foram 

apresentadas. Remetam-se os autos à e. Turma Recursal deste Tribunal, 

com os cumprimentos deste juízo. Intimem-se. Cumpra-se. Chapada dos 

Guimarães, data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002235-04.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA DE OLIVEIRA NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGNEZ MARIA MENDES LINHARES OAB - MT4979-O (ADVOGADO(A))

LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS OAB - MT19646/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1002235-04.2019.8.11.0024 REQUERENTE: TEREZINHA DE OLIVEIRA 

NEVES REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT Vistos 

etc. Recebo o recurso interposto, no efeito devolutivo, uma vez que 

tempestivo (art. 42 da LJE). Observo que as contrarrazões já foram 

apresentadas. Remetam-se os autos à e. Turma Recursal deste Tribunal, 

com os cumprimentos deste juízo. Intimem-se. Cumpra-se. Chapada dos 

Guimarães, data da assinatura.

Comarca de Colíder

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000537-42.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL BARION DE PAULA OAB - MT11063-B (ADVOGADO(A))

RODRIGO DE FREITAS SARTORI OAB - MT0015884A (ADVOGADO(A))

VALERIA DE SOUZA OAB - 837.132.201-15 (CURADOR)

GIOVANNA DE FREITAS SARTORI OAB - MT19753/O (ADVOGADO(A))

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA OAB - MT11543/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

RICARDO FRAZON MENEGUCCI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000537-42.2018.8.11.0009. REQUERENTE: 

MARCOS ANTONIO DE SOUZA CURADOR: VALERIA DE SOUZA Vistos. 

ACOLHO a cota ministerial retro. Assim, INTIME-SE a representante legal 

do curatelado, por seu advogado constituído no feito, para que, no prazo 

de dez (10) dias, apresente plano detalhada da destinação que será dada 

aos recursos arrecadados com a venda da quota parte do imóvel 

pertencente ao curatelado, justificando a vantagem da medida. Ainda, 

PROCEDA o Senhor Oficial de Justiça vinculado ao Juízo com a avaliação 

do bem indicado nos autos, referente a quota parte do curatelado. Com o 

aporte dos documentos, REMETAM-SE os autos ao Ministério Público para 

se manifestar em dez (10) dias. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. (assinado 

digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

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

Processo Número: 1002146-60.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

I. V. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA DINARTE SOARES OAB - MT11875-A (ADVOGADO(A))

LUANA DA SILVA DOS SANTOS OAB - 072.435.201-54 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

L. V. D. S. (REU)
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Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1002146-60.2018.8.11.0009. AUTOR(A): I. V. D. S. 

REPRESENTANTE: LUANA DA SILVA DOS SANTOS REU: LUCAS VINICIUS 

DA SILVA Vistos. Ante a inércia do requerido, mesmo que devidamente 

citado da presente demanda, DECRETO sua revelia, nos termos do art. 344 

do CPC. Vale destacar que, em casos como o presente, ainda que o 

silêncio do requerido faça presumir, no mínimo, que ele concorda com os 

fatos alegados na inicial, tais fatos, aliados à sua revelia, não são 

suficientes para simplesmente majorar o encargo alimentar, sendo 

necessário perquirir prova das reais possibilidades do alimentante diante 

da explicitação do binômio possibilidade/necessidade. Assim, a fim de 

evitar eventual alegação de nulidade, bem como visando ao saneamento e 

ao encaminhamento da instrução do feito, INTIME-SE a parte autora para 

que, no prazo de dez (10) dias, especifique as provas que ainda pretende 

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. Por 

derradeiro, DÊ-SE vista dos autos ao Ministério Público para coleta de 

parecer. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. (assinado digitalmente) 

RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-31 ARRESTO

Processo Número: 1000810-84.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

TRR PIT STOP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO LAVEZZO OAB - MT0005709A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. DA SILVA LISBOA MADEIRAS - EPP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1000810-84.2019.8.11.0009. REQUERENTE: TRR PIT 

STOP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP REQUERIDO: E. DA 

SILVA LISBOA MADEIRAS - EPP Vistos. Trata-se de ação em fase de 

cumprimento de sentença, tendo como partes as em epígrafe. Consta dos 

autos que as partes celebraram acordo extrajudicial, o qual foi 

homologado pelo Juízo e concedido o prazo de suspensão previsto no art. 

313, § 4º, do CPC. Conforme petitório retro, a parte exequente informou a 

satisfação da obrigação. É o que merece registro. DECIDO. 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 parte executada, conforme 

petitório retro. 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. CONDENO a parte executada ao pagamento das custas e 

honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% 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 REMETAM-SE os autos ao 

arquivo, com as baixas e anotações de estilo. PUBLIQUE-SE e INTIME-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-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000537-42.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL BARION DE PAULA OAB - MT11063-B (ADVOGADO(A))

RODRIGO DE FREITAS SARTORI OAB - MT0015884A (ADVOGADO(A))

VALERIA DE SOUZA OAB - 837.132.201-15 (CURADOR)

GIOVANNA DE FREITAS SARTORI OAB - MT19753/O (ADVOGADO(A))

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA OAB - MT11543/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000537-42.2018.8.11.0009. REQUERENTE: 

MARCOS ANTONIO DE SOUZA CURADOR: VALERIA DE SOUZA Vistos. 

ACOLHO a cota ministerial retro. Assim, INTIME-SE a representante legal 

do curatelado, por seu advogado constituído no feito, para que, no prazo 

de dez (10) dias, apresente plano detalhada da destinação que será dada 

aos recursos arrecadados com a venda da quota parte do imóvel 

pertencente ao curatelado, justificando a vantagem da medida. Ainda, 

PROCEDA o Senhor Oficial de Justiça vinculado ao Juízo com a avaliação 

do bem indicado nos autos, referente a quota parte do curatelado. Com o 

aporte dos documentos, REMETAM-SE os autos ao Ministério Público para 

se manifestar em dez (10) dias. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. (assinado 

digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000262-25.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE COLIDER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITALO MOREIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000262-25.2020.8.11.0009. EXEQUENTE: MUNICIPIO 

DE COLIDER EXECUTADO: ITALO MOREIRA Vistos. CITE-SE a parte 

executada para, no prazo de (05) dias, pagar a dívida com os acréscimos 

legais ou garantir a execução com o oferecimento de bens à penhora, 

observado a ordem do artigo 9º da Lei n. 6.830/80. Caso a parte 

executada não pague a dívida nem nomeie bens à penhora, deverão ser 

penhorados tantos bens quanto bastem para a satisfação do débito, 

procedendo-se desde logo a avaliação. A parte executada poderá 

oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da 

penhora ou da assinatura do termo, nos moldes do artigo 16 da Lei de 

Execução Fiscal; Para a hipótese de pronto pagamento, fixo os honorários 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. INTIMEM-SE e 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, 

data da assinatura eletrônica. (assinado digitalmente) RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000176-54.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE COLIDER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISAULINO CUSTODIO SOBRINHO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000176-54.2020.8.11.0009. EXEQUENTE: MUNICIPIO 

DE COLIDER EXECUTADO: ISAULINO CUSTODIO SOBRINHO Vistos. 

CITE-SE a parte executada para, no prazo de (05) dias, pagar a dívida com 

os acréscimos legais ou garantir a execução com o oferecimento de bens 

à penhora, observado a ordem do artigo 9º da Lei n. 6.830/80. Caso a 

parte executada não pague a dívida nem nomeie bens à penhora, deverão 

ser penhorados tantos bens quanto bastem para a satisfação do débito, 

procedendo-se desde logo a avaliação. A parte executada poderá 

oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da 

penhora ou da assinatura do termo, nos moldes do artigo 16 da Lei de 

Execução Fiscal; Para a hipótese de pronto pagamento, fixo os honorários 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. INTIMEM-SE e 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, 

data da assinatura eletrônica. (assinado digitalmente) RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000118-51.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE COLIDER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000118-51.2020.8.11.0009. EXEQUENTE: MUNICIPIO 

DE COLIDER EXECUTADO: MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA Vistos. CITE-SE a 

parte executada para, no prazo de (05) dias, pagar a dívida com os 

acréscimos legais ou garantir a execução com o oferecimento de bens à 

penhora, observado a ordem do artigo 9º da Lei n. 6.830/80. Caso a parte 

executada não pague a dívida nem nomeie bens à penhora, deverão ser 

penhorados tantos bens quanto bastem para a satisfação do débito, 

procedendo-se desde logo a avaliação. A parte executada poderá 

oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da 

penhora ou da assinatura do termo, nos moldes do artigo 16 da Lei de 

Execução Fiscal; Para a hipótese de pronto pagamento, fixo os honorários 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. INTIMEM-SE e 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, 

data da assinatura eletrônica. (assinado digitalmente) RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000127-13.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE COLIDER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIVALDO RODRIGUES SALGADO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000127-13.2020.8.11.0009. EXEQUENTE: MUNICIPIO 

DE COLIDER EXECUTADO: EDIVALDO RODRIGUES SALGADO Vistos. 

CITE-SE a parte executada para, no prazo de (05) dias, pagar a dívida com 

os acréscimos legais ou garantir a execução com o oferecimento de bens 

à penhora, observado a ordem do artigo 9º da Lei n. 6.830/80. Caso a 

parte executada não pague a dívida nem nomeie bens à penhora, deverão 

ser penhorados tantos bens quanto bastem para a satisfação do débito, 

procedendo-se desde logo a avaliação. A parte executada poderá 

oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da 

penhora ou da assinatura do termo, nos moldes do artigo 16 da Lei de 

Execução Fiscal; Para a hipótese de pronto pagamento, fixo os honorários 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. INTIMEM-SE e 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, 

data da assinatura eletrônica. (assinado digitalmente) RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000119-36.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE COLIDER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MARQUES VIEIRA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000119-36.2020.8.11.0009. EXEQUENTE: MUNICIPIO 

DE COLIDER EXECUTADO: ANTONIO MARQUES VIEIRA - ME Vistos. 

CITE-SE a parte executada para, no prazo de (05) dias, pagar a dívida com 

os acréscimos legais ou garantir a execução com o oferecimento de bens 

à penhora, observado a ordem do artigo 9º da Lei n. 6.830/80. Caso a 

parte executada não pague a dívida nem nomeie bens à penhora, deverão 

ser penhorados tantos bens quanto bastem para a satisfação do débito, 

procedendo-se desde logo a avaliação. A parte executada poderá 

oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da 

penhora ou da assinatura do termo, nos moldes do artigo 16 da Lei de 

Execução Fiscal; Para a hipótese de pronto pagamento, fixo os honorários 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. INTIMEM-SE e 

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: 1002112-51.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAEL ROXINSKI DE LA TORRE (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: 1002112-51.2019.8.11.0009. AUTOR(A): ISMAEL 

ROXINSKI DE LA TORRE 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 do 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 pelo mesmo, 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: 1002117-73.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CRISTINA PIZOLATO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA DA FONSECA ROSAS OAB - MT19926/O (ADVOGADO(A))

NEUZA BATISTA DA SILVA OAB - MT0016598A (ADVOGADO(A))

WEDERSON FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012611A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1002117-73.2019.8.11.0009. AUTOR(A): MARIA 

CRISTINA PIZOLATO REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos. RECEBO a petição 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. 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 
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documentos que instruíram a inicial não são aptos ao ponto de evidenciar 

a probabilidade do direito da parte autora, pois, apesar de existir 

documento médico particular atestando sua enfermidade, o seu teor 

conflita com a perícia do INSS, não restando clara a incapacidade 

laborativa da parte. Portanto, é necessária a melhor elucidação dos fatos, 

o que será possível apenas por meio de um juízo de cognição exauriente, 

para aferir se a parte autora tem ou não direito à declaração do benefício 

previdenciário vindicado. Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA PRETENDIDA, uma vez que ausentes os elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito da parte autora. Deixo de designar 

audiência de conciliação, tendo em vista o disposto no Ofício-Circular 

AGU/PF-MT/DPREV 01/2016, no qual se expressa o desinteresse da 

Fazenda Pública na participação em atos desta natureza. CITE-SE a 

Autarquia Previdenciária para, querendo, apresentar resposta, dentro do 

prazo de 30 (trinta) dias (artigo 183, NCPC), fazendo-se constar, 

outrossim, as advertências do artigo 344 do NCPC. Apresentada 

contestação, INTIME-SE a parte autora para impugná-la, no prazo legal. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Colíder-MT, data da assinatura digital. (assinada digitalmente) RICARDO 

FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002171-39.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

GILVAN EDNEI ARAUJO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (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: 1002171-39.2019.8.11.0009. AUTOR(A): GILVAN 

EDNEI ARAUJO DA SILVA REU: INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE 

Vistos. De pronto, DETERMINO a correção do polo passivo da ação, uma 

vez que não se trata de INSS agência Lucas do Rio Verde a parte 

demandada, e, sim, o INSS. RECEBO a petição 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. A tutela de urgência, prevista no artigo 300, 

caput, do Código de Processo Civil, deve ser deferida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo. Com a devida licença, entendo que os 

documentos que instruíram a inicial não são aptos ao ponto de evidenciar 

a probabilidade do direito da parte autora, pois, apesar de existir 

documento médico particular atestando sua enfermidade, o seu teor 

conflita com a perícia do INSS, não restando clara a incapacidade 

laborativa da parte. Portanto, é necessária a melhor elucidação dos fatos, 

o que será possível apenas por meio de um juízo de cognição exauriente, 

para aferir se a parte autora tem ou não direito à declaração do benefício 

previdenciário vindicado. Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA PRETENDIDA, uma vez que ausentes os elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito da parte autora. Deixo de designar 

audiência de conciliação, tendo em vista o disposto no Ofício-Circular 

AGU/PF-MT/DPREV 01/2016, no qual se expressa o desinteresse da 

Fazenda Pública na participação em atos desta natureza. CITE-SE a 

Autarquia Previdenciária para, querendo, apresentar resposta, dentro do 

prazo de 30 (trinta) dias (artigo 183, NCPC), fazendo-se constar, 

outrossim, as advertências do artigo 344 do NCPC. Apresentada 

contestação, INTIME-SE a parte autora para impugná-la, no prazo legal. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Colíder-MT, data da assinatura digital. (assinada digitalmente) RICARDO 

FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001781-06.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GONCALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

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))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1001781-06.2018.8.11.0009. AUTOR(A): MARIA 

GONCALVES DA SILVA 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. Outrossim, 

nos termos dos artigos 101 e 60, § 8º, da Lei n. 8.213/91 e 71 da Lei n. 

8.212/91, o benefício de auxílio-doença tem caráter temporário, de modo 

que a autarquia previdenciária não está impedida de reavaliar em exame 

médico as condições laborais do segurado. A propósito, a partir da lei nº 

13.457/2017, a legislação pátria promoveu mudanças no regramento do 

auxílio-doença, dentre elas, previu a possibilidade de fixação de prazo 

estimado para a duração do benefício, nos termos do art. 60, § 9º, da Lei 

8.213/1991. Fixado o prazo, o benefício cessará na data prevista, salvo 

se o segurado requerer a prorrogação do auxílio-doença, hipótese em que 

o benefício deverá ser mantido até a realização de nova perícia. Ora, a 

medida gera um sacrifício mínimo na esfera do segurado, que terá, no 

caso de ainda se sentir incapacitado em data próxima à alta estimada, que 

pedir a prorrogação do benefício administrativamente. É de se destacar 

que a alta programada ora instituída por lei não impede a realização de 

perícia para se aferir a necessidade ou não de manutenção do 

auxílio-doença, ela apenas impõe uma condição para que seja feita nova 

avaliação médica a partir do requerimento de prorrogação do benefício. No 

caso em apreço, verifico que a parte autora não comprovou o 

requerimento administrativo de prorrogação do benefício, deixando 

transcorrer in albis o prazo programado para cessação do benefício, o 

que prejudica a análise da probabilidade do direito vindicado e do 

periculum in mora. 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. 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-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000673-68.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE COLIDER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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COMERCIO DE ALIMENTOS TROPEIRO LTDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000673-68.2020.8.11.0009. EXEQUENTE: MUNICIPIO 

DE COLIDER EXECUTADO: COMERCIO DE ALIMENTOS TROPEIRO LTDA 

Vistos. CITE-SE a parte executada para, no prazo de (05) dias, pagar a 

dívida com os acréscimos legais ou garantir a execução com o 

oferecimento de bens à penhora, observado a ordem do artigo 9º da Lei n. 

6.830/80. Caso a parte executada não pague a dívida nem nomeie bens à 

penhora, deverão ser penhorados tantos bens quanto bastem para a 

satisfação do débito, procedendo-se desde logo a avaliação. A parte 

executada poderá oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, 

contados da intimação da penhora ou da assinatura do termo, nos moldes 

do artigo 16 da Lei de Execução Fiscal. Para a hipótese de pronto 

pagamento, fixo os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa. INTIMEM-SE e CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. (assinado 

digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000626-94.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE COLIDER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P.R ZANI DA SILVA COMERCIO DE VESTUARIO - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000626-94.2020.8.11.0009. EXEQUENTE: MUNICIPIO 

DE COLIDER EXECUTADO: P.R ZANI DA SILVA COMERCIO DE VESTUARIO 

- ME Vistos. CITE-SE a parte executada para, no prazo de (05) dias, pagar 

a dívida com os acréscimos legais ou garantir a execução com o 

oferecimento de bens à penhora, observado a ordem do artigo 9º da Lei n. 

6.830/80. Caso a parte executada não pague a dívida nem nomeie bens à 

penhora, deverão ser penhorados tantos bens quanto bastem para a 

satisfação do débito, procedendo-se desde logo a avaliação. A parte 

executada poderá oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, 

contados da intimação da penhora ou da assinatura do termo, nos moldes 

do artigo 16 da Lei de Execução Fiscal. Para a hipótese de pronto 

pagamento, fixo os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa. INTIMEM-SE e CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. (assinado 

digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000620-87.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE COLIDER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEREU PINTO DE SOUZA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000620-87.2020.8.11.0009. EXEQUENTE: MUNICIPIO 

DE COLIDER EXECUTADO: NEREU PINTO DE SOUZA Vistos. CITE-SE a 

parte executada para, no prazo de (05) dias, pagar a dívida com os 

acréscimos legais ou garantir a execução com o oferecimento de bens à 

penhora, observado a ordem do artigo 9º da Lei n. 6.830/80. Caso a parte 

executada não pague a dívida nem nomeie bens à penhora, deverão ser 

penhorados tantos bens quanto bastem para a satisfação do débito, 

procedendo-se desde logo a avaliação. A parte executada poderá 

oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da 

penhora ou da assinatura do termo, nos moldes do artigo 16 da Lei de 

Execução Fiscal. Para a hipótese de pronto pagamento, fixo os honorários 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. INTIMEM-SE e 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, 

data da assinatura eletrônica. (assinado digitalmente) RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000632-04.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE COLIDER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONI EDISON RIBEIRO DA COSTA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000632-04.2020.8.11.0009. EXEQUENTE: MUNICIPIO 

DE COLIDER EXECUTADO: RONI EDISON RIBEIRO DA COSTA Vistos. 

CITE-SE a parte executada para, no prazo de (05) dias, pagar a dívida com 

os acréscimos legais ou garantir a execução com o oferecimento de bens 

à penhora, observado a ordem do artigo 9º da Lei n. 6.830/80. Caso a 

parte executada não pague a dívida nem nomeie bens à penhora, deverão 

ser penhorados tantos bens quanto bastem para a satisfação do débito, 

procedendo-se desde logo a avaliação. A parte executada poderá 

oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da 

penhora ou da assinatura do termo, nos moldes do artigo 16 da Lei de 

Execução Fiscal. Para a hipótese de pronto pagamento, fixo os honorários 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. INTIMEM-SE e 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, 

data da assinatura eletrônica. (assinado digitalmente) RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002188-12.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO PORTELLA GAONA (REQUERENTE)

BRANDAO E GAONA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE EVERALDO DE SOUZA MACEDO OAB - MT0005347A 

(ADVOGADO(A))

Silvio Eduardo Polidorio OAB - MT0013968A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO OAB - MT6294/B 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

JURACI CAMPOS FERRAZ (TESTEMUNHA)

ELAINE REGINA S FERNANDES (TESTEMUNHA)

RODRIGO CALDEIRA FARINA (TESTEMUNHA)

EVANDRO ALLAN MARCAL (TESTEMUNHA)

FORUM DA COMARCA DE COLIDER (DEPRECADO)

Juizo Federal da Subseção Judiciária de Sinop/MT (DEPRECANTE)

ROSELI CARVALHO LOBO (TESTEMUNHA)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER - PRIMEIRA VARA Processo n.º 1002188-12.2018.8.11.0009. 

Vistos. Considerando as medidas temporárias de prevenção ao contágio 

pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso, consoante as Portarias-conjuntas nº 247, de 16 

de março de 2020 e nº 249, de 18 de março de 2020, que determinou o 

fechamento das portas do Palácio da Justiça, dos Fóruns das Comarcas 

do Estado de Mato Grosso e de quaisquer dependências do serviço 

judicial, no período de 20 de março a 20 de abril de 2020, CANCELO a 

solenidade anteriormente designada. POSTERGO a designação de nova 

data para realização de audiência para após o decurso do prazo 

consignado, ressalvando-se a hipótese de prorrogação. INTIMEM-SE. 

Finalmente, cumpridas as determinações acima, tornem conclusos para 

deliberações. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. (assinada digitalmente) 

RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001750-49.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (DENUNCIAÇÃO À 

LIDE)

Parte(s) Polo Passivo:

NEVIO MANFIO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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TIANE VIZZOTTO OAB - MT12679-B (ADVOGADO(A))

ANDREIA CRISTIANE HECK OAB - MT16253/B-B (ADVOGADO(A))

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER - PRIMEIRA VARA Processo n.º 1001750-49.2019.8.11.0009. 

Vistos. Considerando as medidas temporárias de prevenção ao contágio 

pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso, consoante as Portarias-conjuntas nº 247, de 16 

de março de 2020 e nº 249, de 18 de março de 2020, que determinou o 

fechamento das portas do Palácio da Justiça, dos Fóruns das Comarcas 

do Estado de Mato Grosso e de quaisquer dependências do serviço 

judicial, no período de 20 de março a 20 de abril de 2020, CANCELO a 

solenidade anteriormente designada. POSTERGO a designação de nova 

data para realização de audiência para após o decurso do prazo 

consignado, ressalvando-se a hipótese de prorrogação. INTIMEM-SE. 

Finalmente, cumpridas as determinações acima, tornem conclusos para 

deliberações. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. (assinada digitalmente) 

RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001956-97.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE TESSARO OAB - MT12484-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS BIRCHES SEBRIAN (EXECUTADO)

FRANCIELE BIRCHES CANO SIBILIN (EXECUTADO)

INVEST INCORPORACOES LTDA (EXECUTADO)

 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Secretaria da Primeira Vara da 

Comarca de Colíder Avenida Juiz Vladimir Aparecido Baptista, S/nº Q. 16, 

Setor Leste, Res. Everest, Bairro Jardim Vânia - Colíder – MT Telefone: 66 

3541-1285, ramal 230 E-mail: co.1vara@tjmt.jus.br Certidão de 

Impulsionamento - Ato Ordinatório Manifestação de certidão de Oficial de 

Justiça Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 

203, § 4º do Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, 

inciso XVIII 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 

05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da certidão negativa de diligência de 

id. 30025615. COLÍDER, 26 de março de 2020 PATRÍCIA NOVAES COSTA 

DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000372-24.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE COLIDER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAERCIO PINAFFO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000372-24.2020.8.11.0009. EXEQUENTE: MUNICIPIO 

DE COLIDER EXECUTADO: LAERCIO PINAFFO Vistos. CITE-SE a parte 

executada para, no prazo de (05) dias, pagar a dívida com os acréscimos 

legais ou garantir a execução com o oferecimento de bens à penhora, 

observado a ordem do artigo 9º da Lei n. 6.830/80. Caso a parte 

executada não pague a dívida nem nomeie bens à penhora, deverão ser 

penhorados tantos bens quanto bastem para a satisfação do débito, 

procedendo-se desde logo a avaliação. A parte executada poderá 

oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da 

penhora ou da assinatura do termo, nos moldes do artigo 16 da Lei de 

Execução Fiscal; Para a hipótese de pronto pagamento, fixo os honorários 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. INTIMEM-SE e 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, 

data da assinatura eletrônica. (assinado digitalmente) RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000663-24.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE COLIDER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL PEREIRA CRISTOVAO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000663-24.2020.8.11.0009. EXEQUENTE: MUNICIPIO 

DE COLIDER EXECUTADO: DANIEL PEREIRA CRISTOVAO Vistos. CITE-SE 

a parte executada para, no prazo de (05) dias, pagar a dívida com os 

acréscimos legais ou garantir a execução com o oferecimento de bens à 

penhora, observado a ordem do artigo 9º da Lei n. 6.830/80. Caso a parte 

executada não pague a dívida nem nomeie bens à penhora, deverão ser 

penhorados tantos bens quanto bastem para a satisfação do débito, 

procedendo-se desde logo a avaliação. A parte executada poderá 

oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da 

penhora ou da assinatura do termo, nos moldes do artigo 16 da Lei de 

Execução Fiscal. Para a hipótese de pronto pagamento, fixo os honorários 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. INTIMEM-SE e 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, 

data da assinatura eletrônica. (assinado digitalmente) RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000656-32.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE COLIDER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE KENJI SUGUITANI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000656-32.2020.8.11.0009. EXEQUENTE: MUNICIPIO 

DE COLIDER EXECUTADO: ALEXANDRE KENJI SUGUITANI Vistos. CITE-SE 

a parte executada para, no prazo de (05) dias, pagar a dívida com os 

acréscimos legais ou garantir a execução com o oferecimento de bens à 

penhora, observado a ordem do artigo 9º da Lei n. 6.830/80. Caso a parte 

executada não pague a dívida nem nomeie bens à penhora, deverão ser 

penhorados tantos bens quanto bastem para a satisfação do débito, 

procedendo-se desde logo a avaliação. A parte executada poderá 

oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da 

penhora ou da assinatura do termo, nos moldes do artigo 16 da Lei de 

Execução Fiscal. Para a hipótese de pronto pagamento, fixo os honorários 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. INTIMEM-SE e 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, 

data da assinatura eletrônica. (assinado digitalmente) RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000665-91.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE COLIDER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEISE CRUZ DE LIMA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000665-91.2020.8.11.0009. EXEQUENTE: MUNICIPIO 

DE COLIDER EXECUTADO: DEISE CRUZ DE LIMA Vistos. CITE-SE a parte 

executada para, no prazo de (05) dias, pagar a dívida com os acréscimos 

legais ou garantir a execução com o oferecimento de bens à penhora, 

observado a ordem do artigo 9º da Lei n. 6.830/80. Caso a parte 

executada não pague a dívida nem nomeie bens à penhora, deverão ser 

penhorados tantos bens quanto bastem para a satisfação do débito, 

procedendo-se desde logo a avaliação. A parte executada poderá 

oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da 

penhora ou da assinatura do termo, nos moldes do artigo 16 da Lei de 
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Execução Fiscal. Para a hipótese de pronto pagamento, fixo os honorários 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. INTIMEM-SE e 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, 

data da assinatura eletrônica. (assinado digitalmente) RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000648-55.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE COLIDER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CICERA PARANHAS DE LIMA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000648-55.2020.8.11.0009. EXEQUENTE: MUNICIPIO 

DE COLIDER EXECUTADO: CICERA PARANHAS DE LIMA Vistos. CITE-SE a 

parte executada para, no prazo de (05) dias, pagar a dívida com os 

acréscimos legais ou garantir a execução com o oferecimento de bens à 

penhora, observado a ordem do artigo 9º da Lei n. 6.830/80. Caso a parte 

executada não pague a dívida nem nomeie bens à penhora, deverão ser 

penhorados tantos bens quanto bastem para a satisfação do débito, 

procedendo-se desde logo a avaliação. A parte executada poderá 

oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da 

penhora ou da assinatura do termo, nos moldes do artigo 16 da Lei de 

Execução Fiscal. Para a hipótese de pronto pagamento, fixo os honorários 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. INTIMEM-SE e 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, 

data da assinatura eletrônica. (assinado digitalmente) RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000894-85.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

R. L. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN OAB - MT0016045A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. P. F. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISANGELA DINARTE SOARES OAB - MT11875-A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000894-85.2019.8.11.0009. REQUERENTE: 

REDIMAR LUCIANO AUGUSTO REQUERIDO: ANA PAULA FARIAS Vistos. 

INDEFIRO o pedido de realização de nova audiência conciliatória, eis que o 

requerente sequer justificou a pertinência do pedido. CERTIFIQUE-SE a 

respeito do decurso de prazo para a parte requerida apresentar 

contestação no feito. Após, INTIME-SE a parte autora para se manifestar, 

no prazo legal, pugnando pelo que entender de direito. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da 

assinatura eletrônica. (assinado digitalmente) RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002242-12.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA CAMPOS PARTEZANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1002242-12.2017.8.11.0009. REQUERENTE: MARIA 

DE FATIMA CAMPOS PARTEZANI REQUERIDO: BRADESCO SEGUROS 

S/A, SEGURADORA LÍDER Vistos, etc. Trata-se de pretensão indenizatória 

de seguro obrigatório DPVAT – DAMS – Despesas Médicas e 

Hospitalares, movida por Maria de Fatima Campos Partezani em face da 

Bradesco Seguros e Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT, 

todos qualificados nos autos, em que pretende o requerente a 

condenação das requeridas ao pagamento do valor da diferença referente 

à indenização do seguro obrigatório, do qual recebeu administrativamente 

o valor de R$ 1.396,72 (um mil, trezentos e noventa e seis reais e setenta 

e dois centavos) em razão das lesões advindas do acidente de trânsito 

ocorrido em 29 de julho de 2016. Devidamente citadas, as requeridas 

apresentaram contestação, pugnando preliminarmente pela inclusão da 

Segura Líder no polo passivo da demanda e, por fim, no mérito pugnou 

pela improcedência da ação. Impugnação à contestação carreada nos 

autos, oportunidade em que foram rebatidas alegações aventadas na 

peça contestatória. É o necessário relatório. Fundamento e decido. 1) 

Inicialmente, o feito comporta o julgamento antecipado da lide por versar 

sobre matéria de direito e de fato que dispensa a produção de outras 

provas em audiência. As provas carreadas aos autos são suficientes 

para formar o necessário convencimento, não encontrando, portanto, 

nenhum óbice quanto à aplicação do disposto nos artigos. 353 e 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Art. 353. Cumpridas as providências 

preliminares ou não havendo necessidade delas, o juiz proferirá 

julgamento conforme o estado do processo, observando o que dispõe o 

Capítulo X. Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo 

sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de 

produção de outras provas; II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no 

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

2) Destarte, no que tange à preliminar de inclusão da Seguradora Líder no 

polo passivo, tenho como prejudicada, isto porque, denota-se dos autos 

que a mesma já se encontra no polo passivo da presente ação, inclusive 

com contestação carreada nos autos. Ademais, não havendo outras 

questões preliminares a serem discutidas, passo à análise do mérito. 3) A 

priori, nos termos da Lei nº 6.194/74, os danos cobertos pelo seguro 

DPVAT incluem indenizações por morte, invalidez permanente, total ou 

parcial e despesas de assistência médica e suplementares. Todavia, com 

a edição da MP 340/2006, de 29/12/2006, convertida na Lei nº 

11.482/2007, de 31/05/2007, a indenização por despesas de assistência 

medica e suplementares passou a observar o teto de R$ 2.700,00 (dois mil 

e setecentos reais), veja-se: Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo 

seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações 

por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de 

assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras 

que se seguem, por pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, 

de 2009).(...); I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007); II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007); III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007)”. Negritei. Deste modo, indiscutível que o reembolso das despesas 

provenientes de medicamentos exige comprovação efetiva dos gastos e, 

sua relação com o acidente automobilístico sofrido, cujo ônus incumbe ao 

autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme se pronuncia a 

jurisprudência ora destacada: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

DESPESAS MÉDICAS SUPLEMENTARES. REEMBOLSO. COMPROVAÇÃO 

DOS GASTOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. Nos termos do § 2º, do artigo 3º, 

da Lei 6.194/74, com alterações introduzidas pela Lei 11.945/09, 

assegura-se à vítima de acidente de trânsito o reembolso, no valor de até 

R$2.700,00 (dois mil e setecentos reais), pelas despesas 

médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas. A lei não 

estabelece critérios e formalidades para a documentação a ser 

apresentada pelo segurado com o fim de comprovar as despesas 

reembolsáveis, sendo suficiente o recibo de pagamento emitido por 

profissional qualificado, salvo se comprovada sua falsidade. Devido o 

reembolso do valor a título de despesas médicas, a incidência de correção 

monetária sobre o montante apurado inicia-se a partir da data do efetivo 

desembolso”. (TJ-MG - AC: 10452130049953002 MG, Relator: Luiz Artur 

Hilário, Data de Julgamento: 24/05/0015, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 19/06/2015). No caso em tela, não há qualquer 
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controvérsia quanto ao acidente ocorrido, bem como, quanto ao 

pagamento, referente às despesas suplementares, de forma 

administrativa. Nesta toada, no que concerne ao nexo de causalidade 

entre o acidente sofrido e os efetivos gastos, estes restaram 

comprovados, pois, conforme nota-se dos documentos carreados nos 

autos, o acidente ocorreu em 29 de julho de 2016, conforme Boletim de 

Ocorrência acostado, que certificou o tipo de ocorrência como “atípica” e 

os danos materiais sofridos com a natureza de “acidente de trânsito”. 

Ainda, os documentos juntados na peça preliminar são aptos à demonstrar 

os gastos sofridos em decorrência do acidente, pois, as datas dos 

recibos e comprovantes são todas posteriores e próximas ao acidente, 

destarte, diante do conjunto probatório, não há que se falar em ausência 

do nexo causal, tornando-se apto a autorizar o reembolso da diferença 

entre o valor recebido administrativamente e o teto limitado pela lei acerca 

das despesas de assistência médicas e suplementares – DAMS. Portanto, 

diante do exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos deduzidos na inicial, 

para condenar os requeridos ao pagamento de R$ 1.303,28 (um mil, 

trezentos e três reais e vinte e oito centavos), referente à diferença da 

indenização do seguro obrigatório de veículos – DPVAT, com incidência de 

juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e 

correção monetária a partir do desembolso, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. 4) CONDENO a parte 

requerida a pagar custas e despesas processuais, bem como dos 

honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da condenação ora arbitrada. 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) 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. Intime-se. Cumpra-se. 

Colíder/MT, data da assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira 

Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001794-39.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL PEREIRA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT15523-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE:EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para pugnar o 

que entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001719-63.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA ELITA RODRIGUES BITENCOURT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA DA FONSECA ROSAS OAB - MT19926/O (ADVOGADO(A))

WEDERSON FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012611A-B 

(ADVOGADO(A))

NEUZA BATISTA DA SILVA OAB - MT0016598A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1001719-63.2018.8.11.0009. AUTOR(A): ELZA 

ELITA RODRIGUES BITENCOURT REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos, etc. Trata-se de Ação Previdenciária, ajuizada por Elza 

Elita Rodrigues Bitencourt em desfavor do Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS, ambos devidamente qualificados nos autos. Entre um ato e 

outro, a parte autora requereu a desistência da ação (Id. 20237194), 

requerendo a extinção do processo. Intimada, a Autarquia requerida se 

manteve inerte, não apresentando qualquer oposição ao pleito de 

desistência, conforme certidão acostada ao Id. 28209244. Vieram os 

autos conclusos. É o relatório do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Analisando o feito, tenho como plenamente cabível a desistência da ação 

pela parte autora, pois, apresentada contestação pela parte requerida, 

esta foi intimada, porém se mantende inerente, não apresentando 

oposição ao pleito de desistência. Destaca-se que no ato da intimação, a 

Autarquia requerida fora cientificada que o silêncio valeria como 

concordância. Assim, HOMOLOGO a desistência da ação, para fins do 

artigo 200, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. Em 

consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO proposto Elza Elita 

Rodrigues Bitencourt em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, VIII, do 

Estatuto Adjetivo Civil. CONDENO a parte autora ao pagamento das custas 

processuais, porém, SUSPENDO a sua exigibilidade, nos termos do §3º, 

art. 98 do NCPC, por ser beneficiária da Justiça Gratuita, na forma da lei. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Uma vez CERTIFICADO o trânsito em 

julgado, ARQUIVE-SE, observadas as formalidades legais. Colíder/MT, 

Data da assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade 

Juíza de Direito

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

Processo Número: 1001511-45.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

P. S. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA DINARTE SOARES OAB - MT11875-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. H. S. D. O. (REU)

A. S. D. O. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILMARA DE ASSIS SANTANA OAB - 036.135.021-00 (REPRESENTANTE)

ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN OAB - MT0016045A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1001511-45.2019.8.11.0009. AUTOR(A): PEDRITO 

SANTOS OLIVEIRA REU: P. H. S. D. O., A. S. D. O. REPRESENTANTE: 

GILMARA DE ASSIS SANTANA Vistos, etc. PEDRITO SANTOS OLIVEIRA, 

propôs a presente AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS COM TUTELA DE 

URGÊNCIA, em face de PEDRO SANTANA DE OLIVEIRA e ARTHUR 

SANTANA DE OLIVEIRA, representados por sua genitora GILMARA DE 

ASSIS SANTANA, ambos devidamente qualificados nos autos. Entre um 

ato e outro, a parte autora manifestou ao Id. 28936117 requerendo 

desistência da ação, nos termos do art. 485, inciso VIII, do CPC/2015. 

Vieram os autos conclusos. É o relatório do necessário. FUNDAMENTO E 

DECIDO. A desistência da causa é uma prerrogativa da parte autora que 

pode ser manejada a qualquer tempo, antes da sentença, desde que haja 

a concordância da parte adversária, caso esta tenha apresentado 

contestação. Se não tiver contestado a lide, independe de sua anuência. 

Inteligência dos §§ 4º e 5º do art. 485 do CPC. In casu, não houve 

apresentação de contestação. A desistência da ação demanda 

homologação judicial para surtir seus legais e jurídicos efeitos. É a 

disciplina do art. 200, parágrafo único, do CPC. Assim, HOMOLOGO a 

desistência da ação, para fins do artigo 200, parágrafo único, do Novo 

Código de Processo Civil. Em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE 

FEITO proposto por PEDRITO SANTOS OLIVEIRA em face de PEDRO 

SANTANA DE OLIVEIRA e ARTHUR SANTANA DE OLIVEIRA, 

representados por sua genitora GILMARA DE ASSIS SANTANA, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, VIII, do Estatuto 

Adjetivo Civil. Nos termos do art. 90 do CPC, CONDENO a parte autora ao 

pagamento das custas processuais. No entanto, SUSPENDO a sua 

exigibilidade, nos termos do §3º, art. 98 do NCPC, por ser beneficiário da 

Justiça Gratuita, na forma da lei. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Uma 

vez CERTIFICADO o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, observadas as 

formalidades legais. Colíder/MT, data da assinatura digital. Giselda Regina 

Sobreira de Oliveira Andrade Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003586-34.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR MARCENO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEVERSON DOS SANTOS GONCALVES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO CHAVES FREIRE OAB - MT23165/O (ADVOGADO(A))

ROGERIO LAVEZZO OAB - MT0005709A (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, através dos 
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respectivos patronos, para pugnar o que entender de direito, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000608-44.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ADEILDO JOSE DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL MILANI OAB - MT0020760A (ADVOGADO(A))

MARTA DIAS MILANI OAB - MT21471/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, para, caso queira, 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto pela parte 

requerida, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000740-04.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON PLENS OAB - MT0005603A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, para, caso queira, 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto pela parte 

requerida, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000481-43.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA LUZ SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Certifico, para todos os 

efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 4º do Código de 

Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso XVIII 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 15 (quinze) 

dias, ofereça(m) impugnação a contestação apresentada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001898-60.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

S. R. (TESTEMUNHA)

A. V. D. S. (TESTEMUNHA)

R. T. D. A. (REQUERENTE)

H. T. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIRLENE DA COSTA OLIVEIRA OAB - PR65411 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. F. D. S. (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora, para, querendo, 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002098-38.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

D. D. D. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRATT MAIARA DE OLIVEIRA OAB - 033.844.981-78 

(REPRESENTANTE)

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT15523-A (ADVOGADO(A))

PAULO CESAR DIAS DA SILVA OAB - 028.413.351-51 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. C. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1002098-38.2017.8.11.0009. REQUERENTE: D. D. D. 

O. REPRESENTANTE: PAULO CESAR DIAS DA SILVA, INGRATT MAIARA 

DE OLIVEIRA REQUERIDO: MUNICIPIO DE COLIDER Vistos etc. Sem prejuízo 

de eventual julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as partes para 

especificarem as provas que ainda pretendam produzir, justificando sua 

pertinência, sob pena de indeferimento. Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo 

de dez (10) dias, valendo o silêncio pela inexistência. Por fim, após tudo 

cumprido, façam-me os autos conclusos para julgamento antecipado da 

lide, designação de audiência ou saneamento do feito, conforme o caso. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. AS PROVIDÊNCIAS. Colíder/MT, 

Data da assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000406-33.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON STRINGHETTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS SANTOS BARBOSA OAB - MT24850/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TROPICAL PNEUS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LISA FABIANA BARROS FERREIRA OAB - GO0016883A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000406-33.2019.8.11.0009. REQUERENTE: 

ADILSON STRINGHETTA REQUERIDO: TROPICAL PNEUS LTDA Vistos etc. 

Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as 

partes para especificarem as provas que ainda pretendam produzir, 

justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento. Outrossim, 

CONSIGNE-SE o prazo de dez (10) dias, valendo o silêncio pela 

inexistência. Por fim, após tudo cumprido, façam-me os autos conclusos 

para julgamento antecipado da lide, designação de audiência ou 

saneamento do feito, conforme o caso. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. AS PROVIDÊNCIAS. Colíder/MT, data da assinatura digital.. 

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000556-14.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

KLAZANCIA REGINA CASTILHO SCHNEIDER (REQUERENTE)

AURI SCHNEIDER (REQUERENTE)

JHON WESLER CASTILHO SCHNEIDER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS SANTOS BARBOSA OAB - MT24850/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUIZO DA COMARCA DE COLIDER (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1000556-14.2019.8.11.0009. REQUERENTE: 

KLAZÂNCIA REGINA CASTILHO SCHNEIDER, AURI SCHNEIDER, JHON 

WESLER CASTILHO SCHNEIDER REQUERIDO: JUÍZO DA COMARCA DE 

COLÍDER Vistos etc. Trata-se de ação de substituição de curatela 

proposta por Klazância Regina Castilho Schneider Moreira e Auri 

Schneider, ambos devidamente qualificados nos autos, argumentando que 

o atual curador, ora requerente, não possui condições de continuar a 

cuidar do interditado Jhon Wesler Castilho Schneider. Ao ID 18933644 

juntou-se a sentença que decretou a interdição de Jhon Wesler Castilho 

Schneider. Instado a se manifestar, o MPE pugnou pela realização de 

estudo psicossocial (ID. 20847628), o que fora deferido pelo Juízo (ID 

22570571). Parecer técnico de estudo psicossocial carreado ao ID 

25645991. Após a juntada do estudo psicossocial, ao ID. 28035177, o 

Ministério Público se manifestou, demonstrando-se favorável ao 

deferimento do pedido. É o sucinto relatório. FUNDAMENTO e DECIDO. De 

início, cumpre registrar que o atual curador do interditado buscou o Poder 

Judiciário juntamente com a pretensa curadora para regularizar a situação 

dos fatos narrados neste feito, externando sua concordância com a sua 

substituição. Tal concordância se justifica diante da avançada idade do 

atual curador, o que lhe dificulta exercer os encargos da curatela, bem 

como, diante das melhores condições de exercer a curatela pela irmã do 

interditado, ora requerente. Dos autos, nota-se que a pretensa curadora já 

vem de fato cumprindo os encargos da curatela, tais como a higiene 

pessoal do curatelado, cuidados odontológicos, entre outros, buscando 
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através do feito apenas a regularização dessa situação. Em outro passo, 

compulsando os autos, mormente o parecer técnico de estudo 

psicossocial de ID 25645991, verifica-se que a pretensa curadora possui 

todos os predicativos necessários ao exercício desse “múnus” público, 

sendo a procedência do pedido medida que se impõe. No mais, a relação 

de parentesco entre a autora e o interditado (irmãos), respeita a ordem de 

vocação estabelecida pela lei, e a aquiescência do atual curador (pai) 

sobreleva a conveniência da medida perseguida. Em análise sucinta, a Lei 

nº 13.146/2015, Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, traz 

em seu art. 85 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 interditando 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 o 

requerente o curador da interditada, 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 requerente possui plena capacidade para exercer as 

funções acima dispostas, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para o fim 

de SUBSTITUIR a curatela de Jhon Wesler Castilho Schneider, que, 

doravante, será exercida pelo Sr. Klazância Regina Castilho Schneider 

Moreira, NOMEANDO-LHE neste ato curadora, razão por que DECLARO 

extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do inciso I do art. 

487 do CPC. Saliento que a curadora DEVERÁ ser INTIMADA a prestar o 

compromisso pessoal no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 759, 

inciso I do CPC. De igual forma, fica expressamente advertida das suas 

obrigações legais, principalmente quanto ao “múnus” de reger a pessoa e 

administrar os bens, se houverem, do interditada, prestando conta sempre 

que instado a tanto. CONDENO os demandantes ao pagamento das custas 

processuais, DECLARANDO SUSPENSA, todavia, a sua exigibilidade nos 

termos do art. 98, §3º do Código de Processo Civil. 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. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. CIÊNCIA ao Ministério Público. 

Colíder/MT, data da assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira 

Andrade Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001535-10.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DORCIDIO MARENGO E CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO MENEGOTTO RIBEIRO (EXECUTADO)

MARCIANA MARIA MORESCO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Processo: 

1001535-10.2018.8.11.0009. EXEQUENTE: DORCIDIO MARENGO E CIA 

LTDA - ME EXECUTADO: MARCIANA MARIA MORESCO, LUIZ ANTONIO 

MENEGOTTO RIBEIRO Vistos. INDEFIRO o pedido de suspensão do 

processo, pois contrário aos princípios da celeridade e efetividade que 

regem os Juizados Especiais Cíveis. Por outro lado, em que pese o 

entendimento do colega Magistrado exarado ao id. 25501923, tenho que a 

condição de optante do Simples Nacional não é requisito de legitimidade 

para que pessoas jurídicas ocupem o polo ativo em demandas judiciais 

nos Juizados Especiais. Destarte, o art. 8º, § 1º, inc. II, da Lei 9.099/95 

positiva que: 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. § 1o 

Somente serão admitidas a propor ação perante o Juizado Especial: [...] II - 

as pessoas enquadradas como microempreendedores individuais, 

microempresas e empresas de pequeno porte na forma da Lei 

Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006. A referida Lei 

Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, por seu turno, previu 

apenas o critério de faturamento para classificação da empresa como ME 

ou EPP, sem fazer menção à condição de optante do Simples Nacional, 

conforme se vê: Art. 3º Para os efeitos desta Lei Complementar, 

consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte, a 

sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa individual de 

responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei 

no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente 

registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de 

Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que: I - no caso da 

microempresa, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou 

inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais); II - no caso de 

empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta 

superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou 

inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais). 

Destaque para o disposto no art. 3º-B da supramencionada Lei 

Complementar, que assim assevera (destaques acrescidos): Art. 3o-B. Os 

dispositivos desta Lei Complementar, com exceção dos dispostos no 

Capítulo IV, são aplicáveis a todas as microempresas e empresas de 

pequeno porte, assim definidas pelos incisos I e II do caput e § 4o do art. 

3o, ainda que não enquadradas no regime tributário do Simples Nacional, 

por vedação ou por opção. Veja-se, portanto, que uma pessoa jurídica 

pode ser considerada como microempresa ou de pequeno porte ainda que 

não tenha aderido ao sistema tributário Simples Nacional. Vale dizer, 

ademais, que a adesão ao sistema do Simples é facultativa, não se 

constituindo requisito para que a empresa litigue no Juizado Especial. 

Assim, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de cinco (5), 

apenas comprove a condição de microempreendedor individual, 

microempresa ou empresas de pequeno porte, na forma da Lei 

Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000210-29.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BARROSO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ODONTOPREV S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso 

XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

intimando a parte requerente, por intermédio de seu advogado, para, 

querendo, apresentar impugnação à Contestação ID. 30439244, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000559-37.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBER SANTANA DE JESUS (EXEQUENTE)

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:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))
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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 o 

polo passivo, através do(a) Advogado(a)/procurador(a), para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, pagar o débito no valor de R$ 2.434,60 (dois mil, 

quatrocentos e trinta e quatro reais e sessenta centavos), com os 

acréscimos legais e custas processuais, sob pena de penhora, 

ADVERTINDO-O que, transcorrido o prazo acima mencionado sem o 

pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa e honorários 

advocatícios, ambos em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido, 

conforme despacho, petição e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado (art. 523 

de seguintes do CPC). O prazo de 15 (quinze) dias para impugnação ao 

cumprimento de sentença começará a fluir após o decurso do prazo para 

o pagamento do débito, independentemente de penhora ou nova intimação 

(Art. 525, do CPC).

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000839-37.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME VIANA DE SOUZA MARQUES 05410723155 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR PEXE MARTINS OLIVEIRA OAB - MT25213/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (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 o 

polo passivo, através do(a) Advogado(a)/procurador(a), para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, cumprir o acordo homologado, sob pena das 

cominações legais, sem prejuízo de eventual conversão em perdas e 

danos, nos termos do art. 816 do CPC, bem como para, no mesmo prazo, 

efetuar o pagamento do débito indicado pelo exequente, advertindo-se-a 

de que, caso não efetuado o pagamento no prazo ajustado, o débito fica, 

desde já, acrescido de multa de 10% (dez por cento). O prazo de 15 

(quinze) dias para impugnação ao cumprimento de sentença começará a 

fluir após o decurso do prazo para o pagamento do débito, 

independentemente de penhora ou nova intimação (Art. 525, do CPC).

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000839-37.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME VIANA DE SOUZA MARQUES 05410723155 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR PEXE MARTINS OLIVEIRA OAB - MT25213/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (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 o 

polo passivo, através do(a) Advogado(a)/procurador(a), para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, cumprir o acordo homologado, sob pena das 

cominações legais, sem prejuízo de eventual conversão em perdas e 

danos, nos termos do art. 816 do CPC, bem como para, no mesmo prazo, 

efetuar o pagamento do débito indicado pelo exequente, advertindo-se-a 

de que, caso não efetuado o pagamento no prazo ajustado, o débito fica, 

desde já, acrescido de multa de 10% (dez por cento). O prazo de 15 

(quinze) dias para impugnação ao cumprimento de sentença começará a 

fluir após o decurso do prazo para o pagamento do débito, 

independentemente de penhora ou nova intimação (Art. 525, do CPC).

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000914-76.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ERMERSON PEREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISLAINE CANDIDO DE ALMEIDA OAB - MT26641/O 

(ADVOGADO(A))

THAILA CAROLINE MENESES PRETTE OAB - MT25643/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DECISÃO Processo: 

1000914-76.2019.8.11.0009. EXEQUENTE: ERMERSON PEREIRA DA SILVA 

EXECUTADO: LOJAS RENNER S.A. Vistos. Cuida-se de petição 

requerendo o cumprimento de sentença. De proêmio, assevera-se que, no 

caso presente, devem incidir as consequências que o ordenamento 

jurídico prevê para o réu revel, dentre as quais a disposta no art. 346 do 

CPC, que determina a dispensa da intimação dos atos processuais àquele 

que deixou de constituir advogado nos autos. É a jurisprudência do C. 

Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO E 

PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RÉU REVEL, CITADO 

PESSOALMENTE NA AÇÃO DE CONHECIMENTO, QUE NÃO CONSTITUIU 

ADVOGADO NOS AUTOS NEM APRESENTOU CONTESTAÇÃO. LEI Nº 

11.232/05. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. APLICAÇÃO DO 

ART. 322 DO CPC. [...] 2. Nos termos do art. 322 do Código de Processo 

Civil, será dispensado da intimação dos atos processuais o réu revel que 

não constituiu advogado nos autos. 3. Após a edição da Lei nº 

11.232/2005, a execução por quantia fundada em título judicial 

desenvolve-se no mesmo processo em que o direito subjetivo foi 

certificado, de forma que a revelia decretada na fase anterior, ante a 

inércia do réu que fora citado pessoalmente, dispensará a intimação 

pessoal do devedor para dar cumprimento à sentença. 4. Recurso 

especial improvido. (STJ, REsp 1241749 / SP, Rel. Ministra Maria Thereza 

de Assis Moura, Sexta Turma, Data Julgamento 27/09/2011, data da 

publicação 13/10/2011 – destaques acrescidos). Desta feita, aguarda-se, 

a partir da data da publicação desta decisão, o decurso do prazo de 15 

(quinze) dias para que a parte executada, espontaneamente, efetue o 

pagamento do débito, sendo certo de que, caso não efetuado o 

pagamento no prazo supra, o débito fica, desde já, acrescido de multa de 

10% (dez por cento). Descabida a condenação ao pagamento de 

honorários advocatícios de sucumbência, em respeito às normas da Lei 

9.099/95 e conforme enunciado nº. 97 do FONAJE. Esclareça-se que, 

transcorrido o prazo para pagamento voluntário do débito, inicia-se o 

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

de penhora ou intimação, apresente, nestes mesmos autos, embargos à 

execução (art. 52, inc. IX, da Lei nº. 9.099/95 c/c art. 525 do CPC). Não 

efetuado o pagamento voluntário do débito, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a 

parte credora para apresentar o cálculo atualizado, incluído o valor da 

multa (10%), e indicar a que termos pretende dar seguimento à execução. 

Consigna-se que eventuais pedidos de restrição de bens deverão seguir, 

preferencialmente, a ordem preconizada no art. 835 do CPC, sob pena de 

indeferimento do pleito que, preterindo a referida gradação legal, não 

estiver devidamente fundamentado. 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: 1000665-28.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS BISPO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX PEREIRA DA SILVA ALVES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DECISÃO Processo: 

1000665-28.2019.8.11.0009. EXEQUENTE: DOUGLAS BISPO DOS 

SANTOS EXECUTADO: ALEX PEREIRA DA SILVA ALVES Vistos. Cuida-se 

de petição requerendo o cumprimento de sentença. De proêmio, 

assevera-se que, no caso presente, devem incidir as consequências que 

o ordenamento jurídico prevê para o réu revel, dentre as quais a disposta 

no art. 346 do CPC, que determina a dispensa da intimação dos atos 

processuais àquele que deixou de constituir advogado nos autos. É a 

jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. 

LOCAÇÃO E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RÉU 

REVEL, CITADO PESSOALMENTE NA AÇÃO DE CONHECIMENTO, QUE 

NÃO CONSTITUIU ADVOGADO NOS AUTOS NEM APRESENTOU 
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CONTESTAÇÃO. LEI Nº 11.232/05. INTIMAÇÃO PESSOAL. 

DESNECESSIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 322 DO CPC. [...] 2. Nos termos 

do art. 322 do Código de Processo Civil, será dispensado da intimação dos 

atos processuais o réu revel que não constituiu advogado nos autos. 3. 

Após a edição da Lei nº 11.232/2005, a execução por quantia fundada em 

título judicial desenvolve-se no mesmo processo em que o direito subjetivo 

foi certificado, de forma que a revelia decretada na fase anterior, ante a 

inércia do réu que fora citado pessoalmente, dispensará a intimação 

pessoal do devedor para dar cumprimento à sentença. 4. Recurso 

especial improvido. (STJ, REsp 1241749 / SP, Rel. Ministra Maria Thereza 

de Assis Moura, Sexta Turma, Data Julgamento 27/09/2011, data da 

publicação 13/10/2011 – destaques acrescidos). Desta feita, aguarda-se, 

a partir da data da publicação desta decisão, o decurso do prazo de 15 

(quinze) dias para que a parte executada, espontaneamente, efetue o 

pagamento do débito, sendo certo de que, caso não efetuado o 

pagamento no prazo supra, o débito fica, desde já, acrescido de multa de 

10% (dez por cento). Descabida a condenação ao pagamento de 

honorários advocatícios de sucumbência, em respeito às normas da Lei 

9.099/95 e conforme enunciado nº. 97 do FONAJE. Esclareça-se que, 

transcorrido o prazo para pagamento voluntário do débito, inicia-se o 

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

de penhora ou intimação, apresente, nestes mesmos autos, embargos à 

execução (art. 52, inc. IX, da Lei nº. 9.099/95 c/c art. 525 do CPC). Não 

efetuado o pagamento voluntário do débito, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a 

parte credora para apresentar o cálculo atualizado, incluído o valor da 

multa (10%), e indicar a que termos pretende dar seguimento à execução. 

Consigna-se que eventuais pedidos de restrição de bens deverão seguir, 

preferencialmente, a ordem preconizada no art. 835 do CPC, sob pena de 

indeferimento do pleito que, preterindo a referida gradação legal, não 

estiver devidamente fundamentado. 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: 1000279-32.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS LORETTI LEAL BASTOS SILVA (EXEQUENTE)

WILLER FERNANDO BASTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO OAB - MT0003508A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (EXECUTADO)

J. G. SCHARDONG RIBEIRO - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARLY GAVIOLI OAB - MT18740/O (ADVOGADO(A))

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA OAB - MT22195-O (ADVOGADO(A))

ALCIDES FERREIRA DA ROCHA JUNIOR OAB - MT6908/A 

(ADVOGADO(A))

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (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 o 

polo passivo, através do(a) Advogado(a)/procurador(a), para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, pagar o débito no valor de R$ 2.701,16 (dois mil, 

setecentos e um reais e dezesseis centavos), com os acréscimos legais e 

custas processuais, sob pena de penhora, ADVERTINDO-O que, 

transcorrido o prazo acima mencionado sem o pagamento voluntário, o 

débito será acrescido de multa e honorários advocatícios, ambos em 10% 

(dez por cento) sobre o valor corrigido, conforme despacho, petição e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

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

descritas no corpo deste mandado (art. 523 de seguintes do CPC). O 

prazo de 15 (quinze) dias para impugnação ao cumprimento de sentença 

começará a fluir após o decurso do prazo para o pagamento do débito, 

independentemente de penhora ou nova intimação (Art. 525, do CPC).

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000279-32.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS LORETTI LEAL BASTOS SILVA (EXEQUENTE)

WILLER FERNANDO BASTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO OAB - MT0003508A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (EXECUTADO)

J. G. SCHARDONG RIBEIRO - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARLY GAVIOLI OAB - MT18740/O (ADVOGADO(A))

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA OAB - MT22195-O (ADVOGADO(A))

ALCIDES FERREIRA DA ROCHA JUNIOR OAB - MT6908/A 

(ADVOGADO(A))

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (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 o 

polo passivo, através do(a) Advogado(a)/procurador(a), para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, pagar o débito no valor de R$ 2.701,16 (dois mil, 

setecentos e um reais e dezesseis centavos), com os acréscimos legais e 

custas processuais, sob pena de penhora, ADVERTINDO-O que, 

transcorrido o prazo acima mencionado sem o pagamento voluntário, o 

débito será acrescido de multa e honorários advocatícios, ambos em 10% 

(dez por cento) sobre o valor corrigido, conforme despacho, petição e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

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

descritas no corpo deste mandado (art. 523 de seguintes do CPC). O 

prazo de 15 (quinze) dias para impugnação ao cumprimento de sentença 

começará a fluir após o decurso do prazo para o pagamento do débito, 

independentemente de penhora ou nova intimação (Art. 525, do CPC).

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1001754-86.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE GALCEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE CASADEI OAB - MT0006989A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizada pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso 

XVIII 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, querendo 

pugnar o que entender pertinente, no prazo de cinco dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1001721-96.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

NORACI APARECIDA PROVASI (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:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizada pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso 

XVIII 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, querendo 

pugnar o que entender pertinente, no prazo de cinco dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1002115-06.2019.8.11.0009
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Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA MARIA DUTRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CALZOLARI OAB - MT0021254A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizada pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso 

XVIII 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, por todo o teor da 

manifestação id. 30349499 e ss, para, querendo pugnar o que entender 

pertinente, no prazo de cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001507-08.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BELCHIOR DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001507-08.2019.8.11.0009. REQUERENTE: BELCHIOR DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. Trata-se de ação em fase de 

cumprimento de sentença, tendo como partes as em epígrafe. Consta dos 

autos que as partes celebraram acordo, o qual foi homologado pelo Juízo. 

Conforme certidão retro, a parte exequente informou a satisfação da 

obrigação e pugnou pelo levantamento de valores. É o que merece 

registro. DECIDO. 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 parte executada, conforme petitório retro da 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 em excesso 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. PROCEDA a Secretaria Judiciária com as providências 

necessárias para o levantamento de valores vinculados ao feito em favor 

da parte exequente. DESCABE condenação ao pagamento de custas e 

honorários de sucumbência, obedecendo-se o disposto pelo art. 55, 

caput, da Lei n. 9.99/95. Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE 

os autos com as anotações e baixas de praxe. INTIMEM-SE. PUBLIQUE-SE. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da assinatura 

eletrônica. (assinado digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001621-78.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CARMO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001621-78.2018.8.11.0009. EXEQUENTE: MARIA CARMO DA SILVA 

EXECUTADO: BANCO BRADESCO Vistos. Trata-se de ação em fase de 

cumprimento de sentença, tendo como partes as em epígrafe. Entre um ato 

e outro, a parte exequente informou a satisfação da obrigação e pugnou 

pelo levantamento de valores. É o que merece registro. DECIDO. 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 parte executada, 

conforme petitório retro da 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 em excesso 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. PROCEDA a Secretaria Judiciária com as providências 

necessárias para o levantamento de valores vinculados ao feito em favor 

da parte exequente. DESCABE condenação ao pagamento de custas e 

honorários de sucumbência, obedecendo-se o disposto pelo art. 55, 

caput, da Lei n. 9.99/95. Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE 

os autos com as anotações e baixas de praxe. INTIMEM-SE. PUBLIQUE-SE. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da assinatura 

eletrônica. (assinado digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000098-02.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CIZINO MANOEL DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA OAB - MT15629-O 

(ADVOGADO(A))

MIRIAM GONCALVES BARBOSA OAB - MT0011795A (ADVOGADO(A))

JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO OAB - MT4611-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000098-02.2016.8.11.0009. EXEQUENTE: CIZINO MANOEL DA SILVA 

EXECUTADO: VIVO S.A. Vistos. Relatório dispensado na forma do art. 38, 

caput, da Lei n. 9.099/95. É O SUCINTO RELATÓRIO. DECIDO. Com o 

pagamento do débito pela parte executada, impõe-se a extinção da 

presente ação em face da quitação da dívida. 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. Analisando os autos com 

vagar é possível inferir que a parte executada apresentou comprovante 

de pagamento. Outrossim, instado a se manifestar sobre o documento 

mencionado alhures, a parte exequente se limitou a requerer o 

levantamento de valores, motivo pelo qual a medida a se impor é a 

extinção do feito. 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 base no art. 924, 

II, do Código de Processo Civil, e determino o desbloqueio de bens ou 

valores por ventura constritos neste processo. PROCEDA a Gestora 

Judiciária com as providências necessárias para o levantamento do valor 

depositado e vinculado a este processo à parte exequente. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). 

Levantado os valores depositados e não havendo requerimentos, 

CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE os autos, com as devidas baixas na 

distribuição e anotações de praxe. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 
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ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. (assinado 

digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

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 SENTENÇA Processo: 

1000628-69.2017.8.11.0009. EXEQUENTE: MARIA JOSE VIVIAN 

EXECUTADO: EDEN COMERCIO ELETRONICO DO BRASIL LTDA Vistos. 

Relatório dispensado na forma do art. 38, caput, da Lei n. 9.099/95. É O 

SUCINTO RELATÓRIO. DECIDO. Com o pagamento do débito pela parte 

executada, impõe-se a extinção da presente ação em face da quitação da 

dívida. 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. Analisando os autos com vagar é possível inferir que a parte 

executada apresentou comprovante de pagamento. Outrossim, instado a 

se manifestar sobre o documento mencionado alhures, a parte exequente 

se limitou a requerer o levantamento de valores, motivo pelo qual a medida 

a se impor é a extinção do feito. 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 base no art. 924, II, do Código de Processo Civil, e 

determino o desbloqueio de bens ou valores por ventura constritos neste 

processo. PROCEDA a Gestora Judiciária com as providências 

necessárias para o levantamento do valor depositado e vinculado a este 

processo à parte exequente. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Levantado os valores 

depositados e não havendo requerimentos, CERTIFIQUE-SE e 

ARQUIVEM-SE os autos, com as devidas baixas na distribuição e 

anotações de praxe. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. (assinado 

digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

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 SENTENÇA Processo: 

1002293-23.2017.8.11.0009. EXEQUENTE: ANGELA MARIA DA SILVA 

SOUSA EXECUTADO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, 

Vistos. Relatório dispensado na forma do art. 38, caput, da Lei n. 9.099/95. 

É O SUCINTO RELATÓRIO. DECIDO. Com o pagamento do débito pela parte 

executada, impõe-se a extinção da presente ação em face da quitação da 

dívida. 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. Analisando os autos com vagar é possível inferir que a parte 

executada apresentou comprovante de pagamento. Outrossim, instado a 

se manifestar sobre o documento mencionado alhures, a parte exequente 

se limitou a requerer o levantamento de valores, motivo pelo qual a medida 

a se impor é a extinção do feito. 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 base no art. 924, II, do Código de Processo Civil, e 

determino o desbloqueio de bens ou valores por ventura constritos neste 

processo. PROCEDA a Gestora Judiciária com as providências 

necessárias para o levantamento do valor depositado e vinculado a este 

processo à parte exequente. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Levantado os valores 

depositados e não havendo requerimentos, CERTIFIQUE-SE e 

ARQUIVEM-SE os autos, com as devidas baixas na distribuição e 

anotações de praxe. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. (assinado 

digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000808-51.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DELMIR DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAPHIRELL BRINNER CORREA PITON OAB - MT15843/O (ADVOGADO(A))

LUIZ ANDRE BEZERRA MARQUES DE SA OAB - MT8376-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000808-51.2018.8.11.0009. REQUERENTE: DELMIR DA SILVA SANTOS 

REQUERIDO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA Vistos. Relatório dispensado 

na forma do art. 38, caput, da Lei n. 9.099/95. É O SUCINTO RELATÓRIO. 

DECIDO. Com o pagamento do débito pela parte executada, impõe-se a 

extinção da presente ação em face da quitação da dívida. 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. Analisando os autos 

com vagar é possível inferir que a parte executada apresentou 

comprovante de pagamento. Outrossim, instado a se manifestar sobre o 

documento mencionado alhures, a parte exequente se limitou a requerer o 

levantamento de valores, motivo pelo qual a medida a se impor é a 

extinção do feito. 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 base no art. 924, 

II, do Código de Processo Civil, e determino o desbloqueio de bens ou 

valores por ventura constritos neste processo. PROCEDA a Gestora 

Judiciária com as providências necessárias para o levantamento do valor 

depositado e vinculado a este processo à parte exequente. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). 

Levantado os valores depositados e não havendo requerimentos, 

CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE os autos, com as devidas baixas na 

distribuição e anotações de praxe. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. (assinado 

digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000617-69.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANI LUIZ PAGLIOCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINALDO RUEDA OAB - MT0020899A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000617-69.2019.8.11.0009. REQUERENTE: GEOVANI LUIZ PAGLIOCO 

REQUERIDO: SEGURADORA LÍDER Vistos. Relatório dispensado na forma 

do art. 38, caput, da Lei n. 9.099/95. É O SUCINTO RELATÓRIO. DECIDO. 

Com o pagamento do débito pela parte executada, impõe-se a extinção da 

presente ação em face da quitação da dívida. Aduz o art. 924, inciso II, do 
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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. Analisando os autos com 

vagar é possível inferir que a parte executada apresentou comprovante 

de pagamento. Outrossim, instado a se manifestar sobre o documento 

mencionado alhures, a parte exequente se limitou a requerer o 

levantamento de valores, motivo pelo qual a medida a se impor é a 

extinção do feito. 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 base no art. 924, 

II, do Código de Processo Civil, e determino o desbloqueio de bens ou 

valores por ventura constritos neste processo. PROCEDA a Gestora 

Judiciária com as providências necessárias para o levantamento do valor 

depositado e vinculado a este processo à parte exequente. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). 

Levantado os valores depositados e não havendo requerimentos, 

CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE os autos, com as devidas baixas na 

distribuição e anotações de praxe. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. (assinado 

digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001010-62.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA MACHADO BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Processo: 

1001010-62.2017.8.11.0009. REQUERENTE: PATRICIA MACHADO 

BARBOSA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 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. Colíder-MT, data da 

assinatura eletrônica. (assinado digitalmente) RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000232-24.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

S.S. KESSLER CHOCOLATERIA LTDA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE MAIZA KESSLER DOS SANTOS OAB - MT18288-O 

(ADVOGADO(A))

BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO OAB - MT19652/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE23748-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000232-24.2019.8.11.0009. INTERESSADO: S.S. KESSLER 

CHOCOLATERIA LTDA REQUERIDO: CIELO S.A. Vistos. Relatório 

dispensado na forma do art. 38, caput, da Lei n. 9.099/95. É O SUCINTO 

RELATÓRIO. DECIDO. Com o pagamento do débito pela parte executada, 

impõe-se a extinção da presente ação em face da quitação da dívida. 

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. 

Analisando os autos com vagar é possível inferir que a parte executada 

apresentou comprovante de pagamento. Outrossim, instado a se 

manifestar sobre o documento mencionado alhures, a parte exequente se 

limitou a requerer o levantamento de valores, motivo pelo qual a medida a 

se impor é a extinção do feito. Ressalte-se que, tendo em vista a quitação 

da dívida, os bens ou valores possivelmente constritos em excesso 

devem ser desbloqueados. Ante o exposto, JULGO E DECLARO extinto o 

processo, com base no art. 924, II, do Código de Processo Civil, e 

determino o desbloqueio de bens ou valores por ventura constritos neste 

processo. PROCEDA a Gestora Judiciária com as providências 

necessárias para o levantamento do valor depositado e vinculado a este 

processo à parte exequente. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Levantado os valores 

depositados e não havendo requerimentos, CERTIFIQUE-SE e 

ARQUIVEM-SE os autos, com as devidas baixas na distribuição e 

anotações de praxe. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. (assinado 

digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000740-67.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLY VICENTIN BRODAI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO AURELIO CARDOSO OAB - MT18700/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER - JUIZADO ESPECIAL Processo n.º 1000740-67.2019.8.11.0009. 

Vistos. Trata-se de ação em fase de cumprimento de sentença, tendo 

como partes as em epígrafe. Entre um ato e outro, a parte exequente 

informou a satisfação da obrigação e pugnou pelo levantamento de 

valores. É o que merece registro. DECIDO. 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 parte executada, conforme petitório 

retro da 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. PROCEDA a Secretaria Judiciária com as 

providências necessárias para o levantamento de valores vinculados ao 

feito em favor da parte exequente. DESCABE condenação ao pagamento 

de custas e honorários de sucumbência, obedecendo-se o disposto pelo 

art. 55, caput, da Lei n. 9.99/95. Certificado o trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos com as anotações e baixas de praxe. 

INTIMEM-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, 

data da assinatura eletrônica. (assinado digitalmente) RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000278-47.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ALIANDRA GONCALVES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000278-47.2018.8.11.0009. EXEQUENTE: ALIANDRA GONCALVES DA 

SILVA EXECUTADO: VIVO S.A. Vistos. Relatório dispensado na forma do 

art. 38, caput, da Lei n. 9.099/95. É O SUCINTO RELATÓRIO. DECIDO. Com 

o pagamento do débito pela parte executada, impõe-se a extinção da 

presente ação em face da quitação da dívida. 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. Analisando os autos com 

vagar é possível inferir que a parte executada apresentou comprovante 
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de pagamento. Outrossim, instada a se manifestar sobre o documento 

mencionado alhures, a parte exequente manifestou concordância com o 

valor depositado e requereu o respectivo levantamento, motivo pelo qual a 

medida a se impor é a extinção do feito. 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 base no art. 924, II, do Código de Processo Civil, e 

determino o desbloqueio de bens ou valores por ventura constritos neste 

processo. PROCEDA a Gestora Judiciária com as providências 

necessárias para o levantamento do valor depositado e vinculado a este 

processo à parte exequente. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Levantado os valores 

depositados e não havendo requerimentos, CERTIFIQUE-SE e 

ARQUIVEM-SE os autos, com as devidas baixas na distribuição e 

anotações de praxe. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. (assinado 

digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000761-43.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JORLAN CHAGAS DA SILVA (REQUERENTE)

VALDIRENE GONCALVES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS ROLIM DE MOURA OAB - MT23992/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000761-43.2019.8.11.0009. REQUERENTE: JORLAN CHAGAS DA SILVA, 

VALDIRENE GONCALVES DO NASCIMENTO REQUERIDO: LATAM 

AIRLINES GROUP S/A Vistos. Relatório dispensado na forma do art. 38, 

caput, da Lei n. 9.099/95. É O SUCINTO RELATÓRIO. DECIDO. Com o 

pagamento do débito pela parte executada, impõe-se a extinção da 

presente ação em face da quitação da dívida. 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. Analisando os autos com 

vagar é possível inferir que a parte executada apresentou comprovante 

de pagamento. Outrossim, instado a se manifestar sobre o documento 

mencionado alhures, a parte exequente se limitou a requerer o 

levantamento de valores, motivo pelo qual a medida a se impor é a 

extinção do feito. 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 base no art. 924, 

II, do Código de Processo Civil, e determino o desbloqueio de bens ou 

valores por ventura constritos neste processo. PROCEDA a Gestora 

Judiciária com as providências necessárias para o levantamento do valor 

depositado e vinculado a este processo à parte exequente. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). 

Levantado os valores depositados e não havendo requerimentos, 

CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE os autos, com as devidas baixas na 

distribuição e anotações de praxe. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. (assinado 

digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002044-38.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA MARQUES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA MARQUES DOS SANTOS OAB - MT0021071A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (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 o 

polo passivo, através do(a) Advogado(a)/procurador(a), para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, pagar o débito no valor de R$ 6.655,95 (seis mil 

seiscentos e cinquenta e cinco reais e noventa e cinco centavos, com os 

acréscimos legais e custas processuais, sob pena de penhora, 

ADVERTINDO-O que, transcorrido o prazo acima mencionado sem o 

pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa e honorários 

advocatícios, ambos em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido, 

conforme despacho, petição e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado (art. 523 

de seguintes do CPC). O prazo de 15 (quinze) dias para impugnação ao 

cumprimento de sentença começará a fluir após o decurso do prazo para 

o pagamento do débito, independentemente de penhora ou nova intimação 

(Art. 525, do CPC).

Comarca de Comodoro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001772-93.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NAMBIKWARA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 13 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico a tempestividade da contestação 

apresentada e intimo a parte autora para que apresente impugnação no 

prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001826-59.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELINA NAMBIKUARA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (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))

 

Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 13 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico a tempestividade da contestação 

apresentada e intimo a parte autora para que apresente impugnação no 

prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001830-96.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELINA NAMBIKUARA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO INTERMEDIUM SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE SOUZA GUIMARAES OAB - MG150552 (ADVOGADO(A))

 

Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 13 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico a tempestividade da contestação 

apresentada e intimo a parte autora para que apresente impugnação no 

prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA
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Processo Número: 1001510-46.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

U. G. B. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO GONCALVES OAB - MT0016681A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. B. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 21º da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo as partes para que, no prazo comum 

de 5 (cinco) dias, se manifestem em relação ao estudo psicológico 

juntados nos autos.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001263-02.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARI MINANIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIS SOUZA DA HORA OAB - MT18933/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1001263-02.2018.8.11.0046. 

EXEQUENTE: ALVARI MINANIS EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos em substituição. Compulsando os autos, ao que 

parece, foi efetuado a expedição de valores de forma equivocada por 

parte desta serventia, vez que o valor homologado não condiz com o valor 

depositado com as devidas correções. Desta maneira, primeiramente, 

DETERMINO que seja carreado aos autos cópia do ofício requisitório dos 

valores ora depositados. Empós, encaminhem-se os autos ao 

requerido/executado para manifestar nos autos em 30 (trinta) dias acerca 

do pedido do exequente, consistente no levantamento de valores com os 

devidos abatimentos, devendo indicar na ocasião os valores que entende 

devidos para levantamento com as devidas correções. Cumpra-se. 

Comodoro-MT, 18 de fevereiro de 2020. (assinado digitalmente) Antonio 

Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000285-88.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

B. F. S. C. F. E. I. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. A. S. (REQUERIDO)

 

Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo, impulsiono o presente feito a fim de intimar o 

polo ativo acerca da certidão do oficial de justiça de id.:28374570, bem 

como para que, no prazo de 05 dias, indique no feito endereço atualizado 

do polo passivo ou requeira o que entender pertinente e de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000023-07.2020.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVALDO RODRIGUES PIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RIAN DIULICE CORDEIRO DA SILVA OAB - MT0018139A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1000023-07.2020.8.11.0046. AUTOR(A): 

LOURIVALDO RODRIGUES PIO REU: INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos em substituição. LOURIVALDO 

RODRIGUES PIO ajuizou Ação Ordinária contra o Instituto Nacional do 

Seguro Social, todos devidamente qualificados. Aduziu o autor em síntese 

que é portador de doença incapacitante, qual seja “CID M 47.8 – Outras 

espondiloses”. Requereu deste modo, tutela de urgência consistente no 

restabelecimento/concessão do benefício de auxílio-doença. É o relato do 

necessário. Fundamento e decido. Da assistência judiciária gratuita. 

Quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita, a meu ver a parte 

autora comprovou não possuir condições para arcar com as custas do 

processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família mormente pelos 

documentos apresentados na exordial. Da tutela de urgência. De proêmio 

ressalto que para a concessão da tutela de urgência, esta exige nos 

termos do art. 300 e seguintes do CPC, a probabilidade do direito, o perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos 

efeitos da decisão. Quanto à probabilidade do direito vislumbro que há 

mera aparência e, portanto, apenas a mera aparência não satisfaz para a 

configuração do quesito probabilidade do direito. No que diz respeito ao 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo encontra-se 

aparente, vez que os benefícios previdenciários têm natureza alimentar. 

Contudo, não se encontra presente o requisito da reversibilidade dos 

efeitos da decisão, uma vez que a concessão irrestrita de benefícios 

previdenciários sem a probabilidade de que a parte seja pessoa com 

incapacidade permanente para qualquer laboro causará danos ao erário. 

Destarte, nesse influxo de ideias, em que não foram preenchidos todos os 

requisitos da tutela de urgência afigura-se inviável o deferimento desta. Da 

necessidade de designação de audiência de conciliação e mediação. 

Deixo de designar audiência de conciliação e mediação, tendo em vista o 

que dispõe o ofício-circular AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016 que expressa 

o desinteresse na designação de audiência prevista no art. 334, CPC. 

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência de natureza 

antecipada em sede de liminar formulado pela parte autora em desfavor do 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. Cite-se a autarquia requerida 

mediante REMESSA ELETRÔNICA dos autos, para, querendo, apresentar 

resposta, dentro do prazo de 30 (trinta) dias [na forma do art. 183 do 

CPC], fazendo-se constar, igualmente, as advertências a que faz menção 

o art. 344, ambos do Código de Processo Civil. Expeça-se o necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000215-37.2020.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERIAN RIBEIRO DE SOUZA (EXECUTADO)

MERIAN RIBEIRO DE SOUZA 85612006268 (EXECUTADO)

 

Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 3º da 

portaria 03/2017 deste juízo intimo a parte autora a recolher o valor 

correspondente à diligência a fim de que seja cumprido o mandado, tendo 

em vista a impossibilidade da citação via correios uma vez que o endereço 

do polo passivo indicado nos autos não possui numeração. (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).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000174-07.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON ROBERTO PERRI BRUNETTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DE JULIO PIOVEZAN OAB - MT0020746A (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))

 

Certifico que os embargos de declaração opostos nos autos são 

tempestivos, e impulsiono o presente feito a fim de intimar o polo ativo para 

querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os referidos 

embargos, visto que seu eventual acolhimento pode implicar a modificação 

da decisão embargada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001675-93.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:
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SOFIA NAMBIKUARA SAWENTESU (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)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 13 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico a tempestividade da contestação 

apresentada e intimo a parte autora para que apresente impugnação no 

prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000014-45.2020.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA APARECIDA BUFFON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

OSMAR LUIZ PRETTO OAB - MT0020696A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

SECRETARIA DE GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 13 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico a tempestividade da contestação 

apresentada e intimo a parte autora para que apresente impugnação no 

prazo de 15 dias.

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

Processo Número: 1000947-52.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA APARECIDA DE PAULO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANA DA COSTA OAB - MT0005447A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Nos termos da Legislação vigente, fica a parte intimada a se manifestar 

nos autos acerca dos documentos juntados, no prazo de 15 dias, .

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000535-87.2020.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL LOPES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDOMAR NEVES DOS SANTOS OAB - MT0019603A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (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.

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

Processo Número: 1001610-98.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

S. D. S. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA OAB - MT0020590A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. R. D. C. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 13 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico a tempestividade da contestação 

apresentada e intimo a parte autora para que apresente impugnação no 

prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001563-27.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE TESSARO OAB - MT12484-A (ADVOGADO(A))

SILVIA SIMONE TESSARO OAB - PR26750 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO MARIA DE JESUS (EXECUTADO)

J M J CASA DE CARNE E MERCEARIA EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que decorreu in albis o prazo para o executado pagar o débito ou 

opor embargos à execuação. Considerando o disposto no artigo 203 § 4º 

do CPC e o artigo 3º da portaria 03/2017 deste juízo intimo a parte autora a 

recolher o valor correspondente à diligência a fim de que seja cumprido a 

segunda via do mandado, vez que os Correios não atendem na referida 

localidade, devendo o depósito ser efetuado de acordo com o Provimento 

07/2017-CGJ. (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).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000766-51.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO JOSE DE SOUZA MARTINS (EXECUTADO)

ZILEI FATIMA DE ALMEIDA MARTINS (EXECUTADO)

ANGELO ERICO PIMENTEL (EXECUTADO)

 

Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo, impulsiono o presente feito a fim de intimar o 

polo ativo acerca da certidão do oficial de justiça de id.: 30108963, bem 

como para que, no prazo de 05 dias, indique no feito endereço atualizado 

do polo passivo ou requeira o que entender pertinente e de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001798-91.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JE AUTO ELETRICA LTDA - ME (EXECUTADO)

JOCIENE ALVES BITENCOURT (EXECUTADO)

JENIFER DEFREYN HENNIG (EXECUTADO)

 

Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 30 da 

portaria 03/2017 deste juízo, CERTIFICO que os executados não foram 

citados, razão pela qual intimo o exequente para que se manifeste 

informando novo endereço nos autos no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001928-81.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDINEY NEVES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 30 da 

portaria 03/2017 deste juízo, CERTIFICO que o executado não foi citado, 

razão pela qual intimo o exequente para que se manifeste informando 
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novo endereço nos autos no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002068-18.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGROPECUARIA VALE DA SERRA IND. COMERCIO IMP. E EXP. LTDA - ME 

(REQUERIDO)

EDSON SANCHES (REQUERIDO)

 

Certifico que, segundo o oficial de Justiça Marcos Luis Gonçalves, 

responsável pelo cumprimento da diligência, o imóvel a ser avaliado fica na 

Gleba Iquê/Zona Rural e não no Bairro Cidade Alta/Zona Urbana como 

consta na guia recolhida de id.: 27120049, sendo o valor correto da 

diligência R$838,00 e não R$ 12,81. Destarte, considerando o disposto no 

artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da portaria 03/2017 deste juízo, 

impulsiono o presente feito a fim de intimar o polo ativo para que recolha a 

complementação do valor correto correspondente à diligência.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001215-09.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANGELA CERIACO DA CUNHA LINHARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA OAB - 026.322.581-03 

(PROCURADOR)

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 SENTENÇA Processo: 1001215-09.2019.8.11.0046. 

AUTOR(A): MARIANGELA CERIACO DA CUNHA LINHARES 

PROCURADOR: PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA REU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos em substituição. Trata-se de 

Embargos de declaração interpostos por MARIANGELA CERIACO DA 

CUNHA LINHARES ante contradição em sentença prolatada nos autos. 

Suscita contradição da sentença embargada, sob o argumento de que a 

mesma fixou data diversa aos documentos apresentados nos autos. É o 

necessário. Decido. Consoante prevê o art. 1.022 do Código de Processo 

Civil, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, 

esclarecer obscuridade, eliminar contradição e corrigir erro material. 

Atento aos autos verifico que razão assiste o nobre embargante, 

considerando que constou data diversa da prova produzida nos autos. 

Pelo exposto, CONHEÇO e DOU provimento aos presentes embargos de 

declaração, e por consequência, FIXO como data inicial para recebimento 

do benefício o dia 08/08/2018. No mais permanece inalterada a sentença 

vergastada. Intime-se o recorrente para complementar suas razões 

recursais, nos termos do art. 1.024, § 3º, do CPC. Intimem-se. Cumpra-se. 

Comodoro-MT, 26 de fevereiro de 2020. (assinado digitalmente) Antonio 

Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito em substituição legal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 85223 Nr: 670-58.2016.811.0046

 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: PEDRO GOMES DE AGUIAR

 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:

 Ante o exposto, por tudo que dos autos consta nos termos do art. 487, 

inciso I, CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de concessão de benefício 

assistencial formulado pela parte autora.Condeno a parte autora em 

custas e honorários sucumbenciais em 10% do valor atualizado da causa, 

contudo, sendo a autora beneficiária da assistência judiciária gratuita, 

impositiva a suspensão de sua exigibilidade.Sentença não sujeita a 

reexame necessário.Com o trânsito em julgado e, nada sendo requerido, 

remetam-se os autos a CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO 

e após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.P. 

I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96668 Nr: 5105-75.2016.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Credisul -. Cooperativa de Crédito Rural do Sul de 

Rondônia LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO MARCELO LUIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE TESSARO - OAB:1562

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 30 da 

portaria 03/2017 deste juízo, CERTIFICO que o executado não foi citado, 

razão pela qual intimo o exequente para que se manifeste informando 

novo endereço nos autos no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115000 Nr: 7387-52.2017.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IAGO JOSÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAREN LETICIA TATIM - 

OAB:24.237/MT, PEDRO GARCIA TATIM - OAB:MT/8187-B

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC, art. 3º do CPP e o 

parágrafo único do artigo 27 da portaria 03/2017, CERTIFICO que foi 

apresentada a peça de interposição do recurso de apelação, razão pela 

qual intimo o recorrente a apresentar as razões.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001196-37.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ANAILSON RIGO PIOVEZAN (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO GONCALVES OAB - MT0016681A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO Certidão de Tempestividade Recursal Processo: 

1001196-37.2018.8.11.0046; Valor causa: R$ 32.760,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)/[Aposentadoria por Invalidez, 

Auxílio-Doença Acidentário]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - 

Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico que o recurso de 

apelação é tempestivo. Fica a parte autora intimada a, querendo, 

contrarrazoar. , 26 de março de 2020 NICHOLAS SELZLER KLAHOLD 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE COMODORO E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32831623

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

Processo Número: 1001282-08.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

J. L. A. D. O. (AUTOR(A))

E. D. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA BORDINHAO BAIAROSKI DA SILVA OAB - MT17408/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. M. D. A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO CERTIDÃO TRIAGEM Certifico que a audiência de conciliação 
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fora redesignada para 31/07/2019, 13h. Comodoro - MT, 26 de março de 

2020. NICHOLAS SELZLER KLAHOLD Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000684-20.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA MAMAINDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPPE BENDER TAQUES OAB - MT0018590A (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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO CERTIDÃO TRÂNSITO EM JULGADO Certifico que a sentença 

transitou em julgado. Comodoro - MT, 26 de março de 2020. NICHOLAS 

SELZLER KLAHOLD Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000646-08.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA NEGAROTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPPE BENDER TAQUES OAB - MT0018590A (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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO CERTIDÃO TRÂNSITO EM JULGADO Certifico que a sentença 

transitou em julgado. Comodoro - MT, 26 de março de 2020. NICHOLAS 

SELZLER KLAHOLD Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000646-08.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA NEGAROTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPPE BENDER TAQUES OAB - MT0018590A (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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO CERTIDÃO TRÂNSITO EM JULGADO Certifico que a sentença 

transitou em julgado. Comodoro - MT, 26 de março de 2020. NICHOLAS 

SELZLER KLAHOLD Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000651-30.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA MAMAINDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPPE BENDER TAQUES OAB - MT0018590A (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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO CERTIDÃO TRÂNSITO EM JULGADO Certifico que a sentença 

transitou em julgado. Comodoro - MT, 26 de março de 2020. NICHOLAS 

SELZLER KLAHOLD Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000603-71.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LURDES IDALAMARE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPPE BENDER TAQUES OAB - MT0018590A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO CERTIDÃO TRÂNSITO EM JULGADO Certifico que a sentença 

transitou em julgado. Comodoro - MT, 26 de março de 2020. NICHOLAS 

SELZLER KLAHOLD Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000610-63.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LURDES IDALAMARE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPPE BENDER TAQUES OAB - MT0018590A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO CERTIDÃO TRÂNSITO EM JULGADO Certifico que a sentença 

transitou em julgado. Comodoro - MT, 26 de março de 2020. NICHOLAS 

SELZLER KLAHOLD Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000599-34.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LURDES IDALAMARE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPPE BENDER TAQUES OAB - MT0018590A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO CERTIDÃO TRÂNSITO EM JULGADO Certifico que a sentença 

transitou em julgado. Comodoro - MT, 26 de março de 2020. NICHOLAS 

SELZLER KLAHOLD Analista Judiciário

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001006-74.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIS SOUZA DA HORA OAB - MT18933/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (REU)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1001006-74.2018.8.11.0046. 

AUTOR(A): MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA REU: INSS - 

AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE VISTOS. Tendo em vista que a 

desistência da ação foi requerida pelo autor quando já contestada à ação, 

torna-se necessária a intimação da parte ré para manifestar-se acerca da 

desistência. Desta maneira, intimem-se a parte requerida, MEDIANTE 

REMESSA ELETRÔNICA, para que no prazo de 10 (dez) dias manifeste-se 

a respeito do pedido de desistência carreado pela parte autora. Após, o 

prazo supracitado com ou sem manifestação o qual deverá ser 

devidamente certificado, voltem-me os autos conclusos para deliberação. 

Cumpra-se. Comodoro-MT, 25 de março de 2020. (assinado digitalmente) 

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000913-77.2019.8.11.0046
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Parte(s) Polo Ativo:

CIRLEI CARMO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA LEITE HEINSCH OAB - MT0012845A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO CERTIDÃO TRÂNSITO EM JULGADO Certifico que a sentença 

transitou em julgado. Comodoro - MT, 26 de março de 2020. NICHOLAS 

SELZLER KLAHOLD Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000921-54.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENIR MARIA DE OLIVEIRA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO CERTIDÃO TRÂNSITO EM JULGADO Certifico que a sentença 

transitou em julgado. Comodoro - MT, 26 de março de 2020. NICHOLAS 

SELZLER KLAHOLD Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000931-35.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE FIEDLER DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA LEITE HEINSCH OAB - MT0012845A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO Certidão de Tempestividade Recursal Processo: 

1000931-35.2018.8.11.0046; Valor causa: R$ 11.448,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)/[Aposentadoria por Invalidez, 

Auxílio-Doença Previdenciário]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não 

- Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico que o recurso de 

apelação é tempestivo. Fica a parte recorrida intimada a, querendo, 

contrarrazoar. Comodoro - MT, 26 de março de 2020. NICHOLAS SELZLER 

KLAHOLD Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000429-62.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS ALVES PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA BORDINHAO BAIAROSKI DA SILVA OAB - MT17408/O 

(ADVOGADO(A))

ELIANA DA COSTA OAB - MT0005447A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO CERTIDÃO TRÂNSITO EM JULGADO Certifico que a sentença 

transitou em julgado. Comodoro - MT, 26 de março de 2020. NICHOLAS 

SELZLER KLAHOLD Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001231-94.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON PEREIRA GAMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAYRA RINALDI BENTO OAB - MT23194/O (ADVOGADO(A))

LEONARDO ANDRADE ZUCHETTI OAB - MT22584/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1001231-94.2018.8.11.0046. AUTOR(A): 

AILTON PEREIRA GAMA RÉU: INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE 

VISTOS. Trata-se de pedido de cumprimento de sentença requerido por 

AILTON PEREIRA GAMA 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. I - DEFIRO a prioridade na tramitação processual. II - 

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. III - 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. IV - 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]. V - NÃO HAVENDO 

apresentação de impugnação, certifique e venham-me os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Comodoro/MT, 19 de novembro de 2019. 

(assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000004-35.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

V. H. R. D. S. (AUTOR(A))

MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Estado do Mato Grosso, representado pela Procuradoria Geral do Estado 

do Mato Grosso (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO CERTIDÃO TRÂNSITO EM JULGADO Certifico que a sentença 

transitou em julgado. Comodoro - MT, 26 de março de 2020. NICHOLAS 

SELZLER KLAHOLD Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000172-37.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ZANELLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO DE SOUZA SCHIMIDT OAB - PR43702 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Estado Mato Grosso (REQUERIDO)

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - SEMA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO CERTIDÃO TRÂNSITO EM JULGADO Certifico que a sentença 

transitou em julgado. Comodoro - MT, 26 de março de 2020. NICHOLAS 

SELZLER KLAHOLD Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1001344-14.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

L. D. S. L. (REQUERENTE)

K. L. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANA DA COSTA OAB - MT0005447A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. D. S. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO: Tendo em vista a devolução da carta precatória, bem como a 

apresentação de contestação à inicial, ID 27898365, impulsiono os autos 

para intimar a parte autora, na pessoa de sua advogada, para que tenha 

ciência, requerendo o que entender de direito. Comodoro/MT, 26 de Março 

de 2020.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
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Processo Número: 1000431-66.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. D. S. I. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ALBERTO TOSTES CORREA OAB - RO8385 (ADVOGADO(A))

NELI MARIA DA SILVA DE SOUZA OAB - 029.339.731-70 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

S. L. B. I. (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO: Tendo em vista a devolução da carta precatória, ID 27899692, 

impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, para que tenha ciência, apresentando manifestação no que 

entender de direito. Comodoro/MT, 26 de Março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001425-60.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

A. J. D. S. (REQUERENTE)

I. J. R. D. S. (REQUERENTE)

M. R. D. S. (REQUERENTE)

M. R. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ALBERTO TOSTES CORREA OAB - RO8385 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. R. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

Ministério Público da Comarca de Comodoro/MT (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAÇÃO: Tendo em vista a devolução da carta precatória, ID 27921302, 

impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, para que tenha ciência, apresentando manifestação no que 

entender de direito. Comodoro/MT, 26 de Março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000676-43.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

BERENICE MAMAINDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPPE BENDER TAQUES OAB - MT0018590A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMAÇÃO: Tendo em vista o recurso de apelação interposto pela parte 

requerida, ID 27315204, fica a parte autora intimada, na pessoa de seu 

advogado, para que tenha ciência, bem como apresentar suas 

contrarrazões, dentro do prazo legal. Comodoro/MT, 26 de Março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001004-70.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE COMODORO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR APARECIDO ARAUJO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO SENTENÇA Processo: 1001004-70.2019.8.11.0046. 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE COMODORO EXECUTADO: GILMAR 

APARECIDO ARAUJO Vistos. Trata-se de ação de execução fiscal 

proposto pelo Município de Comodoro em face de Gilmar Aparecido de 

Araújo. O executado efetuou o pagamento do débito, consoante informado 

pelo exequente, ID 25825588. É o breve relato. Fundamento e decido. 

Compulsando os autos, vislumbro que o feito exauriu seu objeto, diante da 

quitação do débito. Havendo o devedor adimplido o montante exequendo, a 

extinção do feito é medida que se impõe. Isto posto, JULGO EXTINTO a 

presente execução e a faço com fulcro nos termos do art. 924, II c/c art. 

925 ambos do CPC. Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e 

baixas de estilo. Sem custas e honorários. P.I. Cumpra-se. Comodoro-MT, 

20 de janeiro de 2020. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de 

Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000635-76.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPPE BENDER TAQUES OAB - MT0018590A (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 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO CERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE Certifico que o recurso de 

apelação é tempestivo. Fica a parte recorrida intimada a, querendo, 

contrarrazoar. Comodoro - MT, 26 de março de 2020. NICHOLAS SELZLER 

KLAHOLD Analista Judiciário

Comarca de Jaciara

Diretoria do Fórum

Portaria

 PORTARIA N. 28/2020-CJA

A Doutor a Laura Dorilêo Cândido , Ju íza de Direito e Diretor a do Foro da 

Comarca de Jaciara , Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais,

 CONSIDERANDO pedido verbal do Excelentíssimo Senhor Doutor Ednei 

Ferreira dos Santos, Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal desta Comarca.

 RESOLVE:

EXONERAR a pedido, o Servidor GUILHERME ERNANI SULZBACHER 

BORGHETTI, matrícula n. 39347, portador do RG n. 16044037 e CPF n. 

027.116.431-07, do cargo de Assessor de Gabinete II do (a) Gabinete do 

Juiz - 3ª Vara - Comarca de Jaciara - SDCR , a partir de 20 de março de 

2020.

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

Jaciara-MT, 23 de março de 2020

 Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito e Diretor a do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000676-20.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CCLAA - SICREDI VALE DO CERRADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES PUGA OAB - MT5058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCILEIA GONCALVES DA SILVA (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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000677-05.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CCLAA - SICREDI VALE DO CERRADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES PUGA OAB - MT5058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMILSON RODRIGUES DA SILVA (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 
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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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000674-50.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CCLAA - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES PUGA OAB - MT5058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SHELLY ADRIANI RIBEIRO LINS 02643082125 (EXECUTADO)

SHELLY ADRIANI RIBEIRO LINS (EXECUTADO)

 

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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000672-80.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CCLAA - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES PUGA OAB - MT5058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KEILE CARDOSO - ME (EXECUTADO)

KEILE CARDOSO (EXECUTADO)

 

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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000121-37.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ADENIRA MARIA FERREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABEL FERREIRA BARCELOS OAB - MT0015671A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

 

Nos termos do Provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora, para no prazo legal, se 

manifestar sobre a impugnação ao cumprimento de sentença retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002692-78.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA DE ARRUDA (AUTOR(A))

FRANCISCO LOPES DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO CAVALARI OLINO OAB - MT19345/O (ADVOGADO(A))

JAIRO JOAO PASQUALOTTO OAB - MT3569-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADM DO BRASIL LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TULIO BERTOLINO ZUCCA DONAIRE OAB - SP357491 (ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Jaciara-MT, ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão 

das Centrais e Centro Judiciários sob o nº 277109 designada Sessão de 

Conciliação para o dia 16/12/2019 às 16hs30. CERTIFICO ainda que, com 

fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, remeto os autos à Unidade 

de Origem para que procedam com as intimações das partes e seus 

respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes compareçam à 

Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá no CEJUSC no dia e hora 

descritos acima.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000854-66.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BASSNUF RODRIGUES & CIA LTDA (EXECUTADO)

MARIA HELENA DOS REIS RODRIGUES (EXECUTADO)

EURIPEDES DE BASSNUF RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Processo: 1000854-66.2020.8.11.0010 Vistos, etc. A petição 

inicial encontra-se desacompanha das guias e comprovantes de 

recolhimentos das custas e taxas. Ademais, é de conhecimento deste 

juízo que a executada Bassnuf Rodrigues & CIA LTDA encontra-se em 

recuperação judicial, pelo que deverá retificar o nome da pessoa jurídica 

acrescentando a expressão “em Recuperação Judicial” como manda o 

artigo 69 da Lei nº 11.101/05. Desta forma, intime-se a requerente para 

promover o pagamento das custas e despesas de ingresso no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição do feito nos 

termos do artigo 290 do CPC, bem como retificar o nome da executada. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Jaciara/MT, 26 de março de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000499-27.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

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

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

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

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

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

STEFHANY RAMOS DE ALMEIDA (REQUERIDO)

FERNANDO GOMES DE ALMEIDA (REQUERIDO)

CLEITON NELSON DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Processo: 1000499-27.2018.8.11.0010 Vistos, etc. Defiro a 

dilação de prazo requerida. Caso transcorrido o prazo pedido, 

certifique-se e façam os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Jaciara/MT, 26 de março de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002484-94.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA HELENA DOS REIS RODRIGUES (EXECUTADO)

EURIPEDES DE BASSNUF RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Processo: 1002484-94.2019.8.11.0010 Vistos, etc. Apesar do 

pedido de penhora, o exequente juntou matrícula desatualizada 

(18/06/2018). Portanto, intime-o- para acostar a matrícula atualizada do 

imóvel que pretende penhorar, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento do pedido de penhora. Decorrido o prazo, certifique-se e 

voltem os autos conclusos. Cumpra-se. Jaciara/MT, 26 de março de 2020. 
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Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002363-66.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZEU ALVES DE FRANCA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS OAB - MT15310-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAIZA GONCALVES PEREIRA COSTA (REU)

VALMIR DA SILVA COSTA (REU)

ELISANGELA COSMI CORSINI (REU)

JAIME JESUS DE ALMEIDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIRO JOAO PASQUALOTTO OAB - MT3569-B (ADVOGADO(A))

ISABEL FERREIRA BARCELOS OAB - MT0015671A (ADVOGADO(A))

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Processo: 1002363-66.2019.8.11.0010 Vistos, etc. Ante o 

caráter modificativo dos embargos de declaração opostos, nos termos do 

artigo 1.023, § 2º, do CPC, intime-se a parte embargada para se 

manifestar, no prazo legal. Após, voltem conclusos os autos. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Jaciara/MT, 26 de março de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 64481 Nr: 983-64.2015.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO BERNARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Defiro o pedido de ref. 186 e determino a intimação da parte executada, 

no endereço constante naquele petitório para, no prazo de 15 (quinze) 

dias úteis, indicar bens passíveis de penhora, sob pena de multa, nos 

termos do artigo 774, inciso V e parágrafo único, do CPC.

Decorrido o prazo, sem o devido cumprimento, intime-se o exequente para, 

no mesmo prazo, requerer o que de direito.

Com o decurso dos prazos, certifique-se e voltem conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Jaciara/MT, 25 de março de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 125421 Nr: 802-24.2019.811.0010

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA MESQUITA CORRÊA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO GASPARELO 

JUNIOR - OAB:7191

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

- Aderzio Ramires de Mesquita - OAB:

 Vistos, etc.

À ref. 24, foi determinada a intimação da embargante para que juntasse 

aos autos os documentos indispensáveis a propositura dos embargos a 

execução, tais como a petição inicial dos autos principais, o título 

executivo que se baseia a execução, entre outros, conforme preceitua o 

parágrafo único do artigo 914, § 1º, do CPC.

Assim, trouxe os documentos acostados à ref. 28.

Todavia, ainda assim faltam documentos imprescindíveis ao deslinde do 

feito, tal como a CDA que embasa a execução em apenso, entre outros 

documentos.

Dessa forma, pela derradeira vez, determino a intimação do 

embargante/executado para que, no prazo de 15 dias, junte aos autos os 

documentos indispensáveis a propositura dos embargos à execução, sob 

pena de extinção sem julgamento do mérito.

Após, voltem os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Jaciara/MT, 25 de março de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000824-31.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARINHO DOS SANTOS (AUTOR)

MARIA JOSE DA SILVA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO ROBERTO FERREIRA (ESPÓLIO)

VARA LUCIA FERREIRA DE OLIVEIRA (ESPÓLIO)

STELLA FERREIRA DE ANDRADE (ESPÓLIO)

LAIZ HELENA DE SOUZA FERREIRA (ESPÓLIO)

CAIO DE SOUZA FERREIRA (ESPÓLIO)

PAULA LEANDRO FERREIRA (ESPÓLIO)

SILMARA FERREIRA DE CASTRO (ESPÓLIO)

MARCOS ANTONIO FERREIRA (ESPÓLIO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (TERCEIRO INTERESSADO)

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

Réus incertos e eventuais interessados. (TERCEIRO INTERESSADO)

Maria Madalena Camilo dos Santos (CONFINANTES)

ANTONIO VIRISSIMO DA COSTA (CONFINANTES)

JEANE MARIA DA SILVA (CONFINANTES)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JACIARA 1ª VARA CÍVEL DE JACIARA AVENIDA ZÉ DE BIA, S/N, JARDIM 

AEROPORTO II, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO LAURA DORILÊO CÂNDIDO PROCESSO n. 

1000824-31.2020.8.11.0010 Valor da causa: R$ 100.000,00 ESPÉCIE: 

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

JOSE DA SILVA Endereço: RUA IPORÃ, N 671, SANTO ANTONIO, 

JACIARA - MT - CEP: 78820-000 Nome: JOAO MARINHO DOS SANTOS 

Endereço: RUA IPORANS, N 671, SANTO ANTONIO, JACIARA - MT - CEP: 

78820-000 POLO PASSIVO: Nome: MARCIO ROBERTO FERREIRA 

Endereço: RUA VF 05, S/N, AO LADO DO N 190, VALE FORMOSO, 

JACIARA - MT - CEP: 78820-000 Nome: CAIO DE SOUZA FERREIRA 

Endereço: AVENIDA ROTARY, N 155, APP 44, BLOCO D, VILA BRANDINA, 

CAMPINAS - SP - CEP: 13092-509 Nome: LAIZ HELENA DE SOUZA 

FERREIRA Endereço: RUA DANTE MOSCARDI, 20, JARDIM CHAPADÃO, 

CAMPINAS - SP - CEP: 13070-096 Nome: STELLA FERREIRA DE ANDRADE 

Endereço: RUA NANCY, N 21, CONDOMINIO RESERVE SANTE HELENE, 

VILLE SAINTE HÉLÈNE, CAMPINAS - SP - CEP: 13105-829 Nome: VARA 

LUCIA FERREIRA DE OLIVEIRA Endereço: RUA DOUTOR SAMPAIO 

FERRAZ, 750, AP 11. BLOCO A, CAMBUÍ, CAMPINAS - SP - CEP: 

13024-430 Nome: SILMARA FERREIRA DE CASTRO Endereço: RUA 

ELISIÁRIO PIRES DE CAMARGO, 109, JARDIM CHAPADÃO, CAMPINAS - 

SP - CEP: 13070-099 Nome: PAULA LEANDRO FERREIRA Endereço: RUA 

DOS JASMINS, 1044, CIDADE JARDIM, UBERLÂNDIA - MG - CEP: 

38412-198 Nome: MARCOS ANTONIO FERREIRA Endereço: desconhecido 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO MARCOS ANTONIO FERREIRA, 

acima qualificado(a), bem como os que encontram 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 
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Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL:Os requerentes, 

há aproximadamente 10 anos, têm a posse do terreno identificado como: 

Lote 01, Quadra 236, Bairro Santo Antônio, com área de 375.00 m² 

(trezentos e setenta e cinco metros quadrados), situado na Rua Iporans, 

nº 671, Bairro Santo Antônio em Jaciara-MT, de propriedade do requerido 

conforme matrícula anexoReferida 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. DECISÃO: DECISÃO: Defiro o benefício da 

assistência judiciária gratuita com fulcro no artigo 5º, inciso LXXIV, da CF 

e artigo 98 do CPC.Cite(m)-se por correio aquele(s) em cujo nome estiver 

registrado o imóvel usucapiendo (CPC, artigo 247).Citem-se pessoalmente 

os confinantes do referido imóvel, exceto se o objeto da presente ação for 

unidade autônoma de prédio em condomínio, caso em que tal citação é 

dispensada (CPC, artigo 246, § 3º).Por edital, com prazo de 30 (trinta) 

dias, citem-se os réus em lugar incerto e os eventuais interessados (CPC, 

artigo 259, inciso I).Por via postal, intimem-se para manifestar interesse na 

causa, os representantes da Fazenda Pública da União, do Estado e do 

Município.Após, não sendo apresentada contestação pelos requeridos e 

confinantes citados por edital, nomeio a defensoria pública como curador 

especial para representa-los em juízo, conforme preceitua o artigo 72, 

inciso II, do CPC. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação 

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

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

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

prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

da Lei. Eu, LUZIA CAROLINE DE LUCENA BATISTA, digitei. JACIARA, 26 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: 1000773-20.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DILVA ROSA MINZON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBIE BITENCOURT IANHES OAB - MT0005348S (ADVOGADO(A))

ANDREIA PINHEIRO OAB - MT10946-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1000773-20.2020.8.11.0010 Vistos, etc. Trata-se de 

ação previdenciária para restabelecimento de benefício de auxílio doenca 

c/c pedido de aposentadoria por invalidez proposta por Dilva Rosa Minzon 

em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ambos devidamente 

qualificados nos autos. A requerente diz que foi diagnosticada com 

problemas de saúde que a incapacitam para o labor por tempo 

indeterminado, tendo concedido benefício de auxílio-doença 

administrativamente pelo INSS, porém posteriormente negada 

indevidamente a prorrogação, pois persiste a incapacidade. Requer a 

concessão de tutela de evidência. I – Do pedido de tutela de evidência A 

tutela de evidência encontra espeque no artigo 311 do CPC, apresentando 

um rol de hipóteses em que esta tutela provisória será concedida, in 

verbis: Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente 

da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do 

processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou 

o manifesto propósito protelatório da parte; II - as alegações de fato 

puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese 

firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III - 

se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental 

adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem 

de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; IV - a petição 

inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos 

constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de 

gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o 

juiz poderá decidir liminarmente. Observe-se que pela previsão do 

parágrafo único do dispositivo em destaque, neste momento processual 

só há possibilidade jurídica de concessão da tutela de evidência em um 

hipótese: a prevista no inciso II. Ocorre que não é o caso dos autos, 

considerando que envolve a averiguação da capacidade laboral da 

requerente, o que deverá ser realizado por meio perícia médica, não se 

tratando, portanto, de alegação de fato que pode ser comprovada 

somente por prova documental e que esteja baseada em tese de 

julgamento repetitivo ou súmula vinculante, até porque não ser matéria 

exclusiva de direito. Portanto, despicienda maiores delongas, indefiro o 

pedido de concessão de tutela de evidência com fulcro no artigo 311 do 

CPC. II – Da decisão inicial de conteúdo positivo. Firmada a competência 

deste Juízo, forte na competência excepcional do §3º do artigo 109 da 

Constituição Federal. Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do 

artigo 319 do CPC, assim como foi observada a determinação posta no 

artigo 320 do mesmo Diploma Processual Civil. Desta forma, não sendo o 

caso de aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, com fundamento no 

disposto no artigo 334 do mesmo codex, recebo a petição inicial. Ainda, 

defiro os benefícios da justiça gratuita. Por outro lado, oportuno consignar 

que é desnecessária a designação de audiência conciliatória, nos moldes 

do artigo 334 do Código de Processo Civil, vez que, em feitos como tais, a 

parte requerida não costuma transacionar e nem comparecer a tal ato. 

Ainda, em consonância com a Recomendação Conjunta nº 01, de 

15/12/2015 do CNJ, que dispõe sobre a adoção de procedimentos 

uniformes nas ações judiciais que envolvam a concessão de benefícios 

previdenciários de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença e auxílio 

acidente, determino a realização de perícia. Assim, em razão da suposta 

patologia que está acometido a parte requerente, nomeio 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 09h25. Levando-se em consideração 

a complexidade da perícia, o rol de quesitos formulados pelas partes e o 

grau de especialização do perito, fixo os honorários periciais no valor de 

R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais), obedecendo ao disposto no artigo 

28 da Resolução nº 305/2014 do Conselho da Justiça Federal. Os 
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honorários serão revertidos em favor do perito e deverão ser custeados 

pela Justiça Federal, nos termos da referida Resolução, tendo em vista a 

gratuidade da justiça. Com efeito, a intimação deverá seguir acompanhada 

de cópia desta decisão e de eventuais quesitos apresentados pelas 

partes, assim como da expressa menção à necessidade de comunicação 

a este Juízo da data do exame, assegurando-se ao profissional, a 

qualquer tempo, a consulta aos autos, assim como, desde já, agende data 

para a realização da perícia, devendo as partes serem intimadas nos 

termos do artigo 474 do Código de Processo Civil, momento em que estas 

e seus assistentes poderão acompanhar o ato e utilizarem a faculdade 

contida no artigo 469 do mesmo diploma legal. Ressalto que o laudo pericial 

deverá responder de maneira satisfatória os quesitos apresentados. 

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 NB 

618.542.669-6, bem como eventuais perícias administrativas e/ou informes 

dos sistemas informatizados relacionadas as pericias médicas realizadas. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Jaciara/MT, 26 de março de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000706-55.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO MACHADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO(A))

ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Processo: 1000706-55.2020.8.11.0010 Vistos, etc. Firmada a 

competência deste Juízo, forte na competência excepcional do § 3º do art. 

109 da Constituição Federal. Verifica-se que estão preenchidos os 

requisitos do art. 319 do CPC, assim como foi observada a determinação 

posta no art. 320 do mesmo Diploma Processual Civil. Desta forma, não 

sendo o caso de aplicação do disposto no art. 330 do CPC, com 

fundamento no disposto no art. 334 do mesmo codex, recebo a petição 

inicial e sua emenda. Desde já, defiro o pedido do benefício da assistência 

judiciária gratuita com fulcro no artigo 5º, inciso LXXIV, da CF e artigo 98 

do CPC. Oportuno consignar que é desnecessária a designação de 

audiência conciliatória, nos moldes do artigo 334 do Código de Processo 

Civil, vez que, em feitos como tais, a parte requerida não costuma 

transacionar e nem comparecer a tal ato. Ainda, em consonância com a 

Recomendação Conjunta nº 01, de 15/12/2015 do CNJ, que dispõe sobre a 

adoção de procedimentos uniformes nas ações judiciais que envolvam a 

concessão de benefícios previdenciários de aposentadoria por invalidez, 

auxílio-doença e auxílio acidente, determino a realização de perícia. Assim, 

em razão da suposta patologia que está acometido a parte requerente, 

nomeio 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 

09h20. Levando-se em consideração a complexidade da perícia, o rol de 

quesitos formulados pelas partes e o grau de especialização do perito, 

fixo os honorários periciais no valor de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte 

reais), obedecendo ao disposto no artigo 28 da Resolução nº 305/2014 do 

Conselho da Justiça Federal. Os honorários serão revertidos em favor do 

perito e deverão ser custeados pela Justiça Federal, nos termos da 

referida Resolução, tendo em vista a gratuidade da justiça. Com efeito, a 

intimação deverá seguir acompanhada de cópia desta decisão e de 

eventuais quesitos apresentados pelas partes, assim como da expressa 

menção à necessidade de comunicação a este Juízo da data do exame, 

assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a consulta aos autos, 

assim como, desde já, agende data para a realização da perícia, devendo 

as partes serem intimadas nos termos do artigo 474 do Código de 

Processo Civil, momento em que estas e seus assistentes poderão 

acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no artigo 469 do mesmo 

diploma legal. Ressalto que o laudo pericial deverá responder de maneira 

satisfatória os quesitos apresentados. 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 335 c/c artigo 183 do 

CPC), com as advertências legais. Após a juntada do laudo, intimem-se as 

partes para se manifestar no prazo legal. Em conformidade com a citada 

Recomendação Conjunta, intime-se o INSS para que junte aos autos o 

processo administrativo de benefício NB 629.515.364-3, bem como 

eventuais perícias administrativas e/ou informes dos sistemas 

informatizados relacionadas as pericias médicas realizadas. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Jaciara/MT, 26 de março de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000008-49.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:
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BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA HELENA DOS REIS RODRIGUES (EXECUTADO)

BASSNUF RODRIGUES TRANSPORTADORA LTDA - ME (EXECUTADO)

EURIPEDES DE BASSNUF RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1000008-49.2020.8.11.0010 Vistos, etc. Defiro o 

pedido de id. 30582744, considerando que a suspensão da execução 

contra a empresa em recuperação judicial não atinge os coobrigados. 

Neste sentido: STJ – Recurso Repetitivo – Tema 885: RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E 

RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO E CONCESSÃO. 

GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO 

OU EXTINÇÃO DE AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES 

SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL. IMPOSSIBILIDADE. 

INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 6º, CAPUT, 49, § 1º, 52, INCISO III, E 59, 

CAPUT, DA LEI N. 11.101/2005. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: "A 

recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento 

das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas 

contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por 

garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a 

suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que 

se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da 

Lei n. 11.101/2005". 2. Recurso especial não provido. (REsp 1333349/SP, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

26/11/2014, DJe 02/02/2015). I Jornada de Direito Comercial: Enunciado 43: 

A suspensão das ações e execuções previstas no art. 6º da Lei n. 

11.101/2005 não se estende aos coobrigados do devedor. Portanto, 

mantenho a suspensão do feito apenas com relação à executada Bassnuf 

Rodrigus Transportadora LTDA – ME, devendo prosseguir no que tange 

aos coobrigados, razão pela qual passo ao recebimento da inicial: Verifico 

que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do CPC, assim como foi 

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

Destarte, cite-se os executados Euripedes e Maria Helena para, no prazo 

de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida, acrescida de custas e 

honorários advocatícios, sendo que em relação a esses fixo em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da causa, nos termos dos arts. 829, §§ 1º e 2º, e 

827, § 1º, ambos do CPC. O MANDADO DE CITAÇÃO, PENHORA, 

AVALIAÇÃO E DEPÓSITO deverá ser EXPEDIDO EM 02 (duas) vias, a 

primeira com o propósito de promover a citação do executado e a segunda 

com o objetivo de promover a penhora, avaliação e depósito, caso o débito 

não seja quitado no prazo legal de 03 (três) dias. Não efetuado o 

pagamento, munido da segunda via do mandado, o oficial de justiça deverá 

proceder imediatamente à penhora de bens e a sua avaliação, lavrando-se 

o respectivo auto e de tais atos intimar, na mesma oportunidade, o 

executado. A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, 

salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos por este juízo, 

mediante demonstração de que a constrição proposta será menos 

onerosa e não trará prejuízo ao exequente. Se o oficial de justiça não 

encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para 

garantir a execução, devendo ainda, nos 10 (dez) dias seguintes à 

efetivação do arresto, procurar o executado 02 (duas) vezes em dias 

distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora 

certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido. Se o exequente 

requerer, expeça-se certidão de que a execução foi admitida, com a 

identificação das partes e do valor da causa para fins de averbação no 

registro de imóveis, veículos ou de outros bens sujeitos à penhora, arresto 

ou indisponibilidade (Art. 828, do CPC), devendo, no entanto, no prazo de 

10 (dez) dias após a sua concretização, comunicar ao juízo as 

averbações efetivadas (Art. 828, §1º, CPC), atentando-se este às 

penalidades referentes à averbação manifestamente indevida. No caso de 

integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, a verba honorária será 

automaticamente reduzida pela metade, considerando tal importe para o 

pagamento em questão. Para o cumprimento do mandado o Oficial de 

Justiça deverá observar às prerrogativas do art. 212, § 2º do CPC. Desde 

já, determino que o exequente indique depositário fiel. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Jaciara/MT, 26 de março de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003348-35.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RITA MARIA DE JESUS NUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR OAB - MT8143/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Processo nº 1003348-35.2019.8.11.0010 Vistos e examinados. 

Trata-se de ação previdenciária de aposentadoria rural por idade ajuizada 

por Rita Maria de Jesus Nunes em desfavor do Instituto Nacional do 

Seguro Social - INSS, ambos devidamente qualificados nos autos. A 

autora diz trabalhou como rurícola durante a maior parte de sua vida, 

fazendo jus à concessão de benefício de aposentadoria rural por idade 

após ter alcançado o requisito etário. O recebimento da petição inicial e 

concessão de assistência jurídica gratuita à requerente deram-se no 

pronunciamento de id. 28295392. A autarquia requerida foi citada pelo 

sistema e ofereceu contestação ao id. 28554398 não arguindo questões 

prévias e contrapondo-se à pretensão autoral, argumentando que inexiste 

início de prova material da atividade rural alegada e ausência de 

comprovação do labor. A autora impugnou a peça defensiva ao id. 

29265173 rebatendo as teses defensivas e ratificando os argumentos de 

sua pretensão. O saneamento e organização do processo deram-se no 

pronunciamento de id. 29316498, deferindo-se a produção de prova 

testemunhal e determinando-se a colheita de depoimento pessoal da 

autora. Realizada audiência instrutória, ouviu-se a autora e suas 

testemunhas e a demandante apresentou alegações finais remissivas à 

inicial (id. 30272842). O requerido, mesmo ciente da audiência, não 

compareceu ao ato processual e 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 
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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 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 20/10/1964, de modo que na data do 

requerimento administrativo, 30/10/2019, possuía 55 anos. Considerando 

que a idade mínima foi atingida em 20/10/2019, 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, 20/10/2004 a 

20/10/2019, apresentou certidão de casamento celebrado em 25/09/1987 

com Antonio de Souza Nunes, onde o cônjuge varão foi qualificado como 

lavrador. Além disso, a autora foi inquirida em juízo e contou que começou 

a trabalhar na roça desde os 10 anos, quando laborava com lavoura (soja 

e milho) e criava porco e galinha; sempre laborou em atividade rural. A 

testemunha autoral Maria, também inquirido em juízo, disse conhecer a 

autora há mais ou menos 15 anos, sendo a profissão dela lavradora; a 

conheceu em uma chácara tratando dos bichos, tirando leite e fazendo 

serviços gerais de sítio, tirando o sustento desse trabalho. Por fim, a 

testemunha autoral Divair disse em juízo que conheceu a autora há mais 

ou menos 19 anos e que ela sempre trabalhou na roça como lavradora, 

onde plantava milho, soja, tirava leite e criava galinha e porco com a 

família, tirando o sustento desse trabalho. Ocorre que falta início de prova 

material ao caso, considerando que o único documento acostado em nome 

da autora é extemporâneo – certidão de casamento celebrado em 

25/09/1987 -, com marco muito anterior ao início do período de carência, 

não demonstrando o exercício de atividade rural em economia familiar 

durante o interregno. Aliás, em que pese a produção de prova 

testemunhal, esta não é admitida isoladamente como comprobatória do 

tempo de serviço, sendo imprescindível o início de prova material, como se 

vê da previsão do artigo 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91: Art. 55. O tempo de 

serviço será comprovado na forma estabelecida no Regulamento, 

compreendendo, além do correspondente às atividades de qualquer das 

categorias de segurados de que trata o art. 11 desta Lei, mesmo que 

anterior à perda da qualidade de segurado: [...] § 3º A comprovação do 

tempo de serviço para os fins desta Lei, inclusive mediante justificativa 

administrativa ou judicial, observado o disposto no art. 108 desta Lei, só 

produzirá efeito quando for baseada em início de prova material 

contemporânea dos fatos, não admitida a prova exclusivamente 

testemunhal, exceto na ocorrência de motivo de força maior ou caso 

fortuito, na forma prevista no regulamento. [...] Há exceção para casos de 

força maior ou caso fortuito, mas em nenhum momento tais questões 

foram ventiladas e muito menos demonstradas no feito. Tratam-se de 

entendimentos do egrégio STJ firmando em sede de recursos repetitivos 

(Tema Repetitivo 638) e sumulado (súmula 149), in verbis: A PROVA 

EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL NÃO BASTA A COMPROVAÇÃO DA 

ATIVIDADE RURICOLA, PARA EFEITO DA OBTENÇÃO DE BENEFICIO 

PREVIDENCIARIO. (Súmula 149, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 07/12/1995, 

DJ 18/12/1995, p. 44864). PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. APOSENTADORIA POR TEMPO 

DE SERVIÇO. ART. 55, § 3º, DA LEI 8.213/91. TEMPO DE SERVIÇO RURAL. 

RECONHECIMENTO A PARTIR DO DOCUMENTO MAIS ANTIGO. 
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DESNECESSIDADE. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CONJUGADO COM 

PROVA TESTEMUNHAL. PERÍODO DE ATIVIDADE RURAL COINCIDENTE 

COM INÍCIO DE ATIVIDADE URBANA REGISTRADA EM CTPS. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A controvérsia cinge-se em saber sobre a 

possibilidade, ou não, de reconhecimento do período de trabalho rural 

anterior ao documento mais antigo juntado como início de prova material. 2. 

De acordo com o art. 400 do Código de Processo Civil "a prova 

testemunhal é sempre admissível, não dispondo a lei de modo diverso". Por 

sua vez, a Lei de Benefícios, ao disciplinar a aposentadoria por tempo de 

serviço, expressamente estabelece no § 3º do art. 55 que a comprovação 

do tempo de serviço 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" (Súmula 149/STJ). 3. No âmbito desta Corte, é 

pacífico o entendimento de ser possível o reconhecimento do tempo de 

serviço mediante apresentação de um início de prova material, desde que 

corroborado por testemunhos idôneos. Precedentes. 4. A Lei de 

Benefícios, ao exigir um "início de prova material", teve por pressuposto 

assegurar o direito à contagem do tempo de atividade exercida por 

trabalhador rural em período anterior ao advento da Lei 8.213/91 levando 

em conta as dificuldades deste, notadamente hipossuficiente. 5. Ainda que 

inexista prova documental do período antecedente ao casamento do 

segurado, ocorrido em 1974, os testemunhos colhidos em juízo, conforme 

reconhecido pelas instâncias ordinárias, corroboraram a alegação da 

inicial e confirmaram o trabalho do autor desde 1967. 6. No caso concreto, 

mostra-se necessário decotar, dos períodos reconhecidos na sentença, 

alguns poucos meses em função de os autos evidenciarem os registros 

de contratos de trabalho urbano em datas que coincidem com o termo final 

dos interregnos de labor como rurícola, não impedindo, contudo, o 

reconhecimento do direito à aposentadoria por tempo de serviço, 

mormente por estar incontroversa a circunstância de que o autor cumpriu 

a carência devida no exercício de atividade urbana, conforme exige o inc. 

II do art. 25 da Lei 8.213/91. 7. Os juros de mora devem incidir em 1% ao 

mês, a partir da citação válida, nos termos da Súmula n. 204/STJ, por se 

tratar de matéria previdenciária. E, a partir do advento da Lei 11.960/09, no 

percentual estabelecido para caderneta de poupança. Acórdão sujeito ao 

regime do art. 543-C do Código de Processo Civil. (REsp 1348633/SP, Rel. 

Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 

28/08/2013, DJe 05/12/2014) (grifei). Portanto, inexiste início de prova 

material que demonstre a presença de requisito temporal que lhe conceda 

direito ao benefício pleiteado, impondo-se a improcedência da pretensão 

autoral. Diante do exposto, julgo improcedente a pretensão autoral e 

extinto o processo com resolução de mérito com fulcro no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Destarte, condeno a parte autora ao 

pagamento das custas e demais despesas processuais, bem como, 

honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa (artigo 

85, caput e §2º, do CPC), contudo a exigibilidade ficará suspensa nos 

termos do artigo 98, §§ 2º e 3º, do CPC. Publique-se. Intimem-se. 

Transitada em julgado, após cumpridas as formalidades de praxe, 

arquivem-se os autos com a devida baixa. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Jaciara/MT, 26 de março de 2020. 

Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002325-54.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DEVANIR 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 Processo nº 1002325-54.2019.8.11.0010 Vistos e examinados. 

Trata-se de ação previdenciária de aposentadoria híbrida (urbana e rural) 

por idade ajuizada por Maria Devanir Teixeira em desfavor do Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS, ambos devidamente qualificados nos 

autos. A autora diz que desde os doze anos exerce atividade abrangida 

pela Previdência Social, primeiro laborando em serviço rural, passando a 

trabalhar com CTPS assinada após muitos anos, fazendo jus à concessão 

de benefício de aposentadoria por idade na modalidade híbrida. O 

recebimento da petição inicial e concessão de assistência jurídica gratuita 

à requerente deram-se no pronunciamento de id. 27298582. A autarquia 

requerida foi citada pelo sistema e ofereceu contestação ao id. 28452751 

arguindo preliminarmente a necessidade de suspensão do feito em virtude 

de tema do STJ e contrapondo-se à pretensão autoral, argumentando que 

a concessão de aposentadoria híbrida só seria possível ao beneficiário 

que ostente qualidade de segurado especial na data do requerimento 

administrativo e tenha exercido o labor rural de forma predominante no 

período imediatamente anterior ao implemento do requisito etário; também 

defendeu a ausência de início de prova material da atividade rural alegada, 

a ausência de comprovação do labor rural e urbano dentro do período de 

carência e a impossibilidade de concessão de aposentadoria apenas por 

serviço urbano ou rural. A autora impugnou a peça defensiva ao id. 

29260570 rebatendo as teses defensivas e ratificando os argumentos de 

sua pretensão. O saneamento e organização do processo deram-se no 

pronunciamento de id. 29260570, afastando-se a preliminar arguida pela 

requerida, deferindo-se a produção de prova testemunhal e 

determinando-se a colheita de depoimento pessoal da autora. Realizada 

audiência instrutória, ouviu-se a autora e suas testemunhas e a 

demandante apresentou alegações finais remissivas à inicial (id. 

30272868). O requerido, mesmo ciente da audiência, não compareceu ao 

ato processual e 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 
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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 

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 10/09/1954, de modo que na data do 

requerimento administrativo, 18/03/2019, possuía 64 anos. Considerando 

que a idade mínima foi atingida em 10/09/2009, a demandante deveria 

comprovar o exercício de atividade rural nos 168 (cento e sessenta e oito) 

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, 10/09/1995 

a 10/09/2009, apresentou certidão de casamento celebrado em 

23/03/1974 onde o marido Valdir Pociano da Silva foi qualificado como 

lavrador e cópia de sua CTPS. Além disso, a autora foi inquirida em juízo e 

contou que começou a trabalhar na roça desde os 11 anos, quando 

plantava arroz, feijão, milho, mandioca e batata e criava galinha e porco; 

veio para Jaciara em 1975 e trabalhou uns dois ou três anos na roça e 

depois se mudou para a cidade onde trabalhou com CTPS assinada. A 

testemunha autoral Manuel, também inquirido em juízo, disse conhecer a 

autora desde 1964 sendo ela lavradora, conhecendo-a em sítio onde 

plantava arroz, feijão, milho e mandioca sem empregados ou maquinário, 

apenas enxada, tirando o sustento desse trabalho. Por fim, a testemunha 

autoral Neide disse em juízo que conheceu a autora quando ela tinha 12 

anos de idade e que sempre trabalhou na roça, onde plantava sem 

empregados ou maquinários, tirando o sustento para a família. Ocorre que 

falta início de prova material ao caso, considerando que o único 

documento acostado referente ao labor rural é extemporâneo – certidão 

de casamento celebrado em 23/03/1974 -, com marco muito anterior ao 

início do período de carência, não demonstrando o exercício de atividade 

rural em economia familiar durante o interregno. Aliás, em que pese a 

produção de prova testemunhal, esta não é admitida isoladamente como 

comprobatória do tempo de serviço, sendo imprescindível o início de prova 

material, como se vê da previsão do artigo 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91: 

Art. 55. O tempo de serviço será comprovado na forma estabelecida no 

Regulamento, compreendendo, além do correspondente às atividades de 

qualquer das categorias de segurados de que trata o art. 11 desta Lei, 

mesmo que anterior à perda da qualidade de segurado: [...] § 3º A 

comprovação do tempo de serviço para os fins desta Lei, inclusive 

mediante justificativa administrativa ou judicial, observado o disposto no 

art. 108 desta Lei, só produzirá efeito quando for baseada em início de 

prova material contemporânea dos fatos, não admitida a prova 

exclusivamente testemunhal, exceto na ocorrência de motivo de força 

maior ou caso fortuito, na forma prevista no regulamento. [...] Há exceção 

para casos de força maior ou caso fortuito, mas em nenhum momento tais 

questões foram ventiladas e muito menos demonstradas no feito. 

Tratam-se de entendimentos do egrégio STJ firmando em sede de 

recursos repetitivos (Tema Repetitivo 638) e sumulado (súmula 149), in 

verbis: A PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL NÃO BASTA A 

COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE RURICOLA, PARA EFEITO DA 

OBTENÇÃO DE BENEFICIO PREVIDENCIARIO. (Súmula 149, TERCEIRA 

SEÇÃO, julgado em 07/12/1995, DJ 18/12/1995, p. 44864). 

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA 

CONTROVÉRSIA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. ART. 55, § 

3º, DA LEI 8.213/91. TEMPO DE SERVIÇO RURAL. RECONHECIMENTO A 

PARTIR DO DOCUMENTO MAIS ANTIGO. DESNECESSIDADE. INÍCIO DE 

PROVA MATERIAL CONJUGADO COM PROVA TESTEMUNHAL. PERÍODO 

DE ATIVIDADE RURAL COINCIDENTE COM INÍCIO DE ATIVIDADE URBANA 

REGISTRADA EM CTPS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A 

controvérsia cinge-se em saber sobre a possibilidade, ou não, de 

reconhecimento do período de trabalho rural anterior ao documento mais 

antigo juntado como início de prova material. 2. De acordo com o art. 400 

do Código de Processo Civil "a prova testemunhal é sempre admissível, 

não dispondo a lei de modo diverso". Por sua vez, a Lei de Benefícios, ao 

disciplinar a aposentadoria por tempo de serviço, expressamente 

estabelece no § 3º do art. 55 que a comprovação do tempo de serviço 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" 
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(Súmula 149/STJ). 3. No âmbito desta Corte, é pacífico o entendimento de 

ser possível o reconhecimento do tempo de serviço mediante 

apresentação de um início de prova material, desde que corroborado por 

testemunhos idôneos. Precedentes. 4. A Lei de Benefícios, ao exigir um 

"início de prova material", teve por pressuposto assegurar o direito à 

contagem do tempo de atividade exercida por trabalhador rural em período 

anterior ao advento da Lei 8.213/91 levando em conta as dificuldades 

deste, notadamente hipossuficiente. 5. Ainda que inexista prova 

documental do período antecedente ao casamento do segurado, ocorrido 

em 1974, os testemunhos colhidos em juízo, conforme reconhecido pelas 

instâncias ordinárias, corroboraram a alegação da inicial e confirmaram o 

trabalho do autor desde 1967. 6. No caso concreto, mostra-se necessário 

decotar, dos períodos reconhecidos na sentença, alguns poucos meses 

em função de os autos evidenciarem os registros de contratos de trabalho 

urbano em datas que coincidem com o termo final dos interregnos de labor 

como rurícola, não impedindo, contudo, o reconhecimento do direito à 

aposentadoria por tempo de serviço, mormente por estar incontroversa a 

circunstância de que o autor cumpriu a carência devida no exercício de 

atividade urbana, conforme exige o inc. II do art. 25 da Lei 8.213/91. 7. Os 

juros de mora devem incidir em 1% ao mês, a partir da citação válida, nos 

termos da Súmula n. 204/STJ, por se tratar de matéria previdenciária. E, a 

partir do advento da Lei 11.960/09, no percentual estabelecido para 

caderneta de poupança. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do 

Código de Processo Civil. (REsp 1348633/SP, Rel. Ministro ARNALDO 

ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 

05/12/2014) (grifei). Além disso, se somados os tempos de trabalho em 

vínculos urbanos, devidamente comprovados pelas anotações da CTPS da 

requerente, não houve, por si só, o preenchimento do tempo necessário 

para concessão de aposentadoria por idade urbana. Portanto, inexiste 

início de prova material que demonstre a presença de requisito temporal 

que lhe conceda direito ao benefício pleiteado, impondo-se a 

improcedência da pretensão autoral. Diante do exposto, julgo 

improcedente a pretensão autoral e extinto o processo com resolução de 

mérito com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Destarte, condeno a parte autora ao pagamento das custas e demais 

despesas processuais, bem como, honorários advocatícios, que fixo em 

10% sobre o valor da causa (artigo 85, caput e §2º, do CPC), contudo a 

exigibilidade ficará suspensa nos termos do artigo 98, §§ 2º e 3º, do CPC. 

Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado, após cumpridas as 

formalidades de praxe, arquivem-se os autos com a devida baixa. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Jaciara/MT, 26 de março de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito
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SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A (EXEQUENTE)
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LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1000825-50.2019.8.11.0010 Vistos e examinados. 

Trata-se de execução de título extrajudicial movida por SINAGRO Produtos 

Agropecuários S.A contra Rafael Leandro Chiapinotto, litigantes 

qualificados na petição inicial. O processo teve seu regular trâmite até que 

os litigantes apresentaram acordo, pedindo a homologação e suspensão 

do feito até cumprimento da avença (id. 25615851). Após a homologação 

da transação e suspensão do feito (id. 25634903), os litigantes 

apresentam novo acordo, requerente, agora, a extinção da demanda (id. 

30520922). Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e 

decido. Analisando o feito, verifico que os requisitos de validade, 

existência e eficácia do negócio jurídico encontram-se presente no acordo 

firmado. Não vislumbro qualquer ilicitude ou prejuízo a quaisquer das 

partes, restando-me apenas homologar o presente ajuste. Ante o exposto, 

homologo por sentença, o acordo celebrado entre as partes para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos e julgo extinto o feito com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea b, do CPC. 

Custas remanescentes, se houver, e honorários advocatícios conforme 

pactuado. Publique-se. Intimem-se. Transita em julgado, arquivem-se os 

autos, com as devidas baixas e anotações. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Jaciara/MT, 26 de março de 2020. 

Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002846-96.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS ROCHA (AUTOR(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))

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1002846-96.2019.8.11.0010 Vistos e examinados. 

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória 

por dano moral proposta por Maria das Graças Rocha contra Energisa 

Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, ligantes qualificados na 

petição inicial. O recebimento da inicial, indeferimento da tutela de urgência 

e concessão de assistência jurídica gratuita à requerente deram-se no 

pronunciamento de id. 25817175. A requerida foi citada pelo correio (id. 

27310759). Em virtude de situação superveniente, deferiu-se o pedido da 

requerente de concessão de tutela de urgência (id. 28111601). Realizada 

audiência de conciliação, não houve autocomposição entre as litigantes 

(id. 29508129). A demandada ofereceu contestação ao id. 30206260, 

arguindo preliminar de ilegitimidade ativa, considerando que a Unidade 

Consumidora encontra-se em nome de José Devanir Dias, razão pela qual 

a requerente estaria pleiteando direito alheio em nome próprio; além de 

contrapor-se à pretensão autoral. A requerente impugnou a peça 

defensiva, rebatendo a preliminar dizendo ser quem reside no imóvel e, 

portanto, titular do direito; defendendo também que os argumentos da 

parte não afastam as irregularidades apontadas na inicial e pedindo a 

inversão do ônus da prova e julgamento antecipado do pedido (id. 

30278359). Depois, a autora acostou comprovante de endereço (id. 

30439546). Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento e 

decido. Preliminar de ilegitimidade ativa: A pretensão autoral consiste em 

declaração de nulidade da cobrança de débitos da unidade consumidora 

nº 6/123004-4 pela requerida, equipamento cadastrado em nome de José 

Devanir Dias, conforme documento que instrui a própria inicial. O 

ordenamento jurídico pátrio tem como regra a vedação ao pleito de direito 

alheio em nome próprio, isto bem se vê no artigo 18, caput, do CPC: Art. 

18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando 

autorizado pelo ordenamento jurídico. [...] A norma deixa clara a 

ilegitimidade ativa da requerente na presente demanda, pois se a 

titularidade da unidade consumidora recaí sobre terceiro, é ele o legitimado 

para questionar os débitos. Neste viés, impõe-se a extinção do feito sem 

resolução de mérito com fulcro no artigo 485, inciso VI, do CPC: “Art. 485. 

O juiz não resolverá o mérito quando: [...] VI - verificar ausência de 

legitimidade ou de interesse processual; [...]”. Destaco, por fim, que o 

entendimento ora aplicado encontra-se em consonância com a 

jurisprudência do nosso egrégio Tribunal Estadual, vejamos: RECURSO DE 

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

DANOS MORAIS - PRELIMINAR - OFENSA AO PRINCÍPIO DA 

DIALETICIDADE – REJEITADA - PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE DÍVIDA EM 

NOME DE TERCEIRO – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - 

ILEGITIMIDADE ATIVA - OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE RELAÇÃO 

PESSOAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1- O princípio 

processual da dialeticidade, inserto no inciso II e III, do artigo 1010, do 

Código de Processo Civil exige que a apelante indique os motivos de fato e 

de direito pelos quais requer a reforma da sentença combatida, porquanto 

a fundamentação constitui pressuposto extrínseco de admissibilidade 

recursal. 2- Aquele que não é titular da unidade consumidora junto à 

concessionária de energia elétrica não possui legitimidade para questionar 

os débitos relativos à prestação do serviço, tendo em vista que a 

responsabilidade pelas faturas é do consumidor que contrata o serviço 

junto à concessionária, em razão do caráter pessoal da obrigação, que se 

aperfeiçoa mediante contrato. 3- Dispõe o Código de Processo Civil que 
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"Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando 

autorizado pelo ordenamento jurídico." (art. 18, do CPC). (N.U 

0014551-71.2015.8.11.0003, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/09/2018, 

Publicado no DJE 28/09/2018) (grifei). APELAÇÃO – CIVIL E PROCESSO 

CIVIL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR - OFENSA AO 

PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA - TRANSFERÊNCIA DE 

TITULARIDADE DA UNIDADE CONSUMIDORA – ALEGAÇÃO DE 

ILEGITIMIDADE ATIVA DA APELANTE EM SEDE DE CONTRARRAZÕES – 

CONSTATAÇÃO - MANDATÁRIO QUE POSTULA DIREITO ALHEIO EM 

NOME PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE - PODERES ESPECÍFICOS PARA 

INGRESSO COM DEMANDA JUDICIAL - NÃO VERIFICADO - DEMANDA 

EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO DESPROVIDO. 1- O 

princípio processual da dialeticidade, inserto no inciso II e III, do artigo 

1010, do Código de Processo Civil exige que a apelante indique os motivos 

de fato e de direito pelos quais requer a reforma da sentença combatida, 

porquanto a fundamentação constitui pressuposto extrínseco de 

admissibilidade recursal. 2- Dispõe o Código de Processo Civil que 

"Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando 

autorizado pelo ordenamento jurídico." (art. 18, do CPC). 3- “(...) Ao 

mandatário não se defere autorização para demandar, em nome próprio, 

direito pertencente ao mandante” (TJ-DF 20160710107825 DF 

0010353-53.2016.8.07.0007, Relator: SILVA LEMOS, Data de Julgamento: 

04/04/2018, 5ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 

18/04/2018. Pág.: 415/419). 4- Inexistindo relação contratual entre as 

partes, que pudesse ensejar a propositura da demanda pela apelante, 

impõe-se o reconhecimento da sua ilegitimidade ativa, de modo que o feito 

deve ser extinto sem resolução de mérito, no termos do art. 485, VI, do 

CPC/2015. (N.U 0005697-54.2016.8.11.0003, NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

25/09/2018, Publicado no DJE 28/09/2018) (grifei). CONSTITUCIONAL E 

ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE 

SEGURANÇA – ICMS SOBRE TARIFA DE USO DO SISTEMA DE 

DISTRIBUIÇÃO (TUSD) – LIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA NO CONSUMO 

EFETIVO – ORIENTAÇÃO DO STJ – VIOLAÇÃO À RESERVA DE PLENÁRIO 

– INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. Não é permitida a incidência 

do ICMS sobre as tarifas de uso do sistema de distribuição ou de 

transmissão de energia elétrica, porque o fato gerador do imposto é a 

saída da mercadoria, e não o serviço de transporte e distribuição da 

energia elétrica. Para que se configure ofensa à reserva de plenário é 

necessário que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre 

a norma legal e a Constituição Federal, o que não ocorre no caso, pois o 

julgamento limita-se a aplicar o entendimento pacífico do STJ, no sentido da 

não incidência do ICMS, ou seja, não se fundamenta em dispositivos 

constitucionais. REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE 

SEGURANÇA - ICMS SOBRE TARIFA DE USO DO SISTEMA DE 

DISTRIBUIÇÃO E TRANSMISSÃO (TUSD E TUST) – OMISSÃO DO JUIZO 

SINGULAR – NÃO INCIDÊNCIA DE ICMS – ORIENTAÇÃO DO STJ – 

UNIDADES CONSUMIDORAS DE ENERGIA EM NOME DE TERCEIRO – 

IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. O juiz deve 

decidir o mérito nos limites propostos pelas partes (CPC/73, art. 128 e 

CPC/15, art.141, primeira parte). Se houver omissão, a matéria é devolvida 

ao Tribunal em Reexame Necessário. A incidência do ICMS sobre o 

fornecimento de energia elétrica deve ter por base de cálculo o valor da 

eletricidade efetivamente consumida; portanto, não incide sobre as tarifas 

de uso do sistema de distribuição ou de transmissão de energia elétrica 

(TUSD e TUST). As Unidades Consumidoras que não estejam registradas 

em nome da parte devem ser extirpadas do dispositivo sentencial, pois 

não é dado postular direito alheio em nome próprio (CPC/73, art. 6º e 

CPC/15, art.18). (N.U 0014102-96.2015.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

27/06/2016, Publicado no DJE 05/07/2016) (grifei). Portanto, acolho a 

preliminar arguida, reconhecendo a ilegitimidade ativa da autora. Ante o 

exposto, julgo extinto o feito sem resolução do mérito nos termos do artigo 

485, inciso VI, do CPC. Destarte, condeno a requerente ao pagamentos 

das custas, taxas e despesas processuais e honorários sucumbenciais 

que fixo em 10% por cento sobre o valor da causa (artigo 85, § 2º, do 

CPC), conduto a exigibilidade ficará suspensa considerando que a parte é 

beneficiária da gratuidade da justiça (artigo 98, §§ 2º e 3º, do CPC). 

Havendo o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com 

as anotações e baixas de praxe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Jaciara/MT, 26 de março de 2020. 

Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000925-05.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CROPFIELD DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ARAUZ FILHO OAB - PR0027171A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO PEREIRA MARTINS (EXECUTADO)

 

CERTIFICO E DOU FÉ QUE, FAÇO PROCEDER A INTIMAÇÃO DO 

ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA SE MANIFESTAR ACERCA DA 

CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA ID. 24140697 E REQUERER O QUE DE 

DIREITO. É O QUE ME CUMPRE CERTIFICAR.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003620-63.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO LIBERATO DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYWMY EDWARDA ARAUJO SILVA OAB - MT23677/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1003620-63.2018.8.11.0010. Vistos em 

correição. Compulsando os autos, verifica-se que em audiência se abriu 

vistas às partes para apresentarem memoriais (Id. 29256095), todavia 

somente a requerente apresentou a referida peça. Sendo assim, intime-se 

a autarquia requerida para apresentar razões finais escritas, no prazo 

legal. Cumpra-se. Jaciara/MT, 25 de março de 2020. Pedro Flory Diniz 

Nogueira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000701-33.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO SALDANHA MARTINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO WERNER MARTINS OAB - MT28052/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

Autos n. 100701-33.2020.8.11.0010 Vistos em correição. Trata-se de 

ação de aposentadoria por idade rural c/c tutela de urgência proposta por 

PEDRO SALDANHA MARTINS em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos. Recebo a 

inicial e a sua emenda, porquanto preenchem os requisitos previstos no 

art. 319 do CPC. Presumindo-se como verdadeira a condição econômica 

declarada nos autos, defiro a gratuidade de justiça pleiteada, nos termos 

do artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil. Com relação à audiência 

de conciliação, como é cediço, a praxe e a própria experiência das 

conciliações a respeito da matéria versada nos presentes autos 

demonstra que a autarquia requerida não tem por hábito ou regra 

transacionar. Como de regra o INSS não faz transação, nem comparece 

às audiências, o que inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se 

resumiria em morosidade processual, atentando ainda contra os princípios 

da celeridade e da economia processual, mister que o presente feito seja 

prontamente saneado e encaminhado diretamente à instrução, ocasião em 

que a conciliação prévia será permitida. No que concerne ao pleito de 

antecipação de tutela formulado pela parte autora, nos termos do artigo 

300 do Novo Código de Processo Civil, cumpre salientar que somente em 

situações excepcionais, nas quais se fazem presentes a probabilidade do 

direito e efetivamente exista a iminência de dano irreparável ou de difícil 

reparação ao segurado, será possível a concessão da tutela de urgência. 

Portanto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, podendo ser 

novamente apreciado no decorrer do feito, pois apesar da documentação 
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apresentada, o pedido da parte autora enseja providência de difícil 

reversão, o que encontra óbice no artigo 300, § 3º, do NCPC. Cite-se o 

requerido para, querendo, contestar a presente ação no prazo legal 

(artigo 183 do Código de Processo Civil), com as advertências legais. Por 

fim, em conformidade com a Recomendação Conjunta nº 01, de 

15/12/2015 do CNJ, intime-se o INSS para que junte aos autos, no prazo 

de 05 (cinco) dias, o processo administrativo de benefício NB: 

180.325.559-2, formulado pela parte autora, bem como as eventuais 

informações a respeito do benefício pleiteado. Cumpra-se. Jaciara/MT, 24 

de março de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001622-60.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIAL DE ALIMENTOS CAICARA LTDA (EXECUTADO)

ZILDA CRISTINA DA ROCHA (EXECUTADO)

ALESSANDRA FARIA DA ROCHA (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé que na presente data procedi a intimação do 

Representante Legal da Parte Autora para que junte aos Autos Guias e os 

comprovantes de pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça, no 

prazo de 10(dez) dias. É o que me cumpre certificar. Jaciara-MT, 26 de 

março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002189-91.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

HERMELINO INACIO SILVA (AUTOR(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))

 

Certifico e dou fé que o Recurso de Apelação foi protocolado no prazo 

legal. Certifico, ainda, que na presente data procedo a intimação do 

Representante Legal da Parte Requerida para, querendo, ofertar 

Contrarrazões ao Recurso interposto no prazo de lei. É o que me cumpre 

certificar. Jaciara-MT, 26 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000881-83.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH DE SOUZA DOURADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WELIDA DE LIMA SILVA OAB - MT26226/O (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 100881-83.2019.811.0010 Requerente: Elizabeth de 

Souza Dourado Requerido: Instituto Nacional de Seguro Social-INSS 

Espécie: Ação de restabelecimento de auxílio-doença com pedido de 

liminar de conversão em aposentadoria por invalidez Vistos, etc. Trata-se 

de ação de restabelecimento de auxílio-doença com pedido de liminar de 

conversão em aposentadoria por invalidez, proposta por Elizabeth de 

Souza Dourado em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. 

Em síntese, a autora narra que foi beneficiária de auxílio-doença de 

12/11/2009 a 17/05/2018, concedido por meio de decisão judicial da 

Subseção de Rondonópolis/MT, eis que fora comprovada sua 

incapacidade para o trabalho. Aduz que no mês de maio de 2018 foi 

realizada perícia médica, oportunidade em que foi cessado o referido 

benefício, todavia, a autora continua incapacitada para o trabalho. 

Recebida a inicial (id. 20140137) foi indeferida a tutela de urgência, bem 

como determinada a realização de perícia médica com a posterior citação 

do requerido. Laudo pericial colacionado aos autos (id. 24998212). O 

requerido apresentou contestação pugnando pela improcedência da ação 

(id. 25382799). A autora apresentou impugnação (id. 26979604), 

requerendo a procedência da pretensão inicial. É O RELATO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Pretende a parte autora a condenação da 

Autarquia a fim de obter a concessão do auxílio doença e, sendo o caso 

de incapacidade definitiva a concessão de aposentadoria por invalidez, 

por entender que seu estado de saúde é grave, incapacitando-o de 

exercer atividade laboral e manter o seu próprio sustento. O 

auxílio-doença, benefício de natureza transitória e precária, tratado no 

artigo 59, da Lei nº 8.213/91, é devido ao segurado que ficar incapacitado 

para o trabalho ou para sua atividade habitual por mais de quinze dias 

consecutivos, nos seguintes moldes: “Art. 59. O auxílio-doença será 

devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso o período 

de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou 

para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. 

Parágrafo único. Não será devido auxílio-doença ao segurado que se filiar 

ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão 

invocada como causa para o benefício, salvo quando a incapacidade 

sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou 

lesão.” “Art. 60. O auxílio-doença será devido ao segurado empregado e 

empresário a contar do 16º (décimo sexto) dia do afastamento da 

atividade, e no caso dos demais segurados, a contar da data do início da 

incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz...” O benefício em tela 

deve cessar quando o segurado for dado como habilitado para o 

desempenho de nova atividade que lhe garanta a subsistência ou quando, 

em sendo considerado não recuperável, for aposentado por invalidez. Por 

outro lado, a aposentadoria por invalidez somente é concedida quando o 

segurado for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o 

exercício de atividade laborativa que lhe garanta a subsistência, vejamos. 

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o 

caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não 

em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de 

reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e 

ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. ...” Os requisitos 

para a concessão do auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez 

estão dispostos no art. 42, caput e § 2º, da Lei 8.213/91, quais sejam: 1) 

qualidade de segurado; 2) cumprimento do período de carência (12 

contribuições), quando exigida; 3) incapacidade parcial ou total e 

temporária (auxílio-doença) ou total e permanente (aposentadoria por 

invalidez) representando esta última aquela incapacidade insuscetível de 

recuperação ou de reabilitação para o exercício de atividade que garanta 

a subsistência (incapacidade total e permanente para o trabalho) e 4) não 

ser a doença ou lesão preexistente à filiação do segurado ao Regime 

Geral da Previdência Social. a) Cumprimento do período de carência O art. 

25 da Lei 8.213/91, disciplina em seu inciso I ser a carência para tal 

benefício de 12 meses. Assim, deve-se haver a comprovação de 

contribuição pelo período de 12 meses anteriores ao ajuizamento da ação. 

Em análise à documentação apresentada, a parte requerente 

apresenta-se como filiada ao regime geral da previdência social e possui a 

carência exigida em lei (id. 25382800). b) Incapacidade para o trabalho A 

perícia colacionada aos autos atesta que a autora é portadora de manguito 

rotador no ombro direito. A médica perita destacou que a incapacidade é 

parcial e permanente e afirmou que há restrições para esforços físicos 

intensos, levantamento de peso excessivo, repetição de movimentos dos 

membros superiores com elevação dos braços acima dos ombros em 

caráter preventivo para evitar o agravamento da doença. A perita afirmou 

que a requerente (auxiliar de cozinha, 50 anos, ensino fundamental 

incompleto), encontra-se com doença degenerativa, ou seja, vai 

agravando o quadro do paciente com o passar do tempo. A jurisprudência 

vem manifestando no sentido de que o segurado terá direito à 

aposentadoria por invalidez nas hipóteses em que as condições pessoais 

e sociais do segurado indicarem a mínima probabilidade de se readaptar 

no mercado de trabalho. É notório que as condições pessoais da autora 

constituem obstáculo a uma adequada reinserção no concorrido mercado 

de trabalho. Essa possibilidade está, inclusive, assentada na Súmula 47 da 

Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, in 

verbis: Uma vez reconhecida a incapacidade parcial para o trabalho, o juiz 

deve analisar as condições pessoais e sociais do segurado para a 

concessão de aposentadoria por invalidez. Observa-se ainda que a 

autora adquiriu a doença após já estar filiada ao regime da previdência, 

preenchendo, portanto, o último requisito para concessão do benefício 

previdenciário. Portanto, diante das ponderações descritas acima, deve 

ser concedido à autora o benefício da aposentadoria por invalidez. Quanto 

ao pedido de concessão de tutela antecipada, entendo que estão 

presentes os requisitos ensejadores, destacando que a prova inequívoca 
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foi estabelecida na sentença e diante do pedido da parte e da 

verossimilhança das alegações já enfrentadas na presente decisão, defiro 

o pedido, para o fim de determinar o estabelecimento da aposentadoria, 

nos termos do dispositivo da sentença, em 30 dias a contar da ciência 

desta sentença. Veja-se que o benefício tem caráter alimentar, o que gera 

o perigo de dano irreparável, caso tenha que aguardar o julgamento do 

recurso porventura interposto. Por fim, com relação ao termo inicial da 

concessão do benefício, aplicável o artigo 43, caput, da Lei nº 8.213/91, 

que determina ser a aposentadoria por invalidez devida a partir do dia 

seguinte ao da cessação do auxílio-doença, vejamos: "Art. 43. A 

aposentadoria por invalidez será devida a partir do dia imediato ao da 

cessação do auxílio-doença, ressalvado o disposto nos §§ 1º, 2º e 3º 

deste artigo”. Assim, fixo como termo inicial o dia 18 de maio de 2018 (dia 

posterior à cessação do auxílio-doença). DISPOSITIVO Diante do exposto, 

com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo 

procedente o pedido formulado e, consequentemente, extinto o processo 

com resolução do mérito, para condenar o requerido a conceder a 

requerente o benefício de aposentadoria por invalidez, a ser pago desde o 

dia posterior a cessação do auxílio-doença (18/05/2018). Considerando 

que se trata de verba alimentar com fundamento no art. 300 do CPC, 

DEFIRO a tutela de urgência antecipada para que o INSS implante o 

benefício do autor em 30 (trinta) dias sob pena de multa diária. Atendendo 

ao disposto no Provimento 80/2008 – CGJ, especifico as informações 

abaixo, necessárias à implantação do benefício. I - Nome da segurada: 

Elizabeth de Souza Dourado; II- Benefício concedido: Aposentadoria por 

invalidez, inclusive com o abono anual – 13º salário; III - Renda mensal 

atual: salário-benefício; IV - Data de início do benefício: (18/05/2018– Dia 

posterior à cessação do benefício de auxílio-doença); V - Data do início do 

pagamento: 30 dias após a intimação da sentença. Encaminhe-se também 

os documentos indicados no artigo 387 da CNGC, verbis: "Na expedição 

de ofícios determinando a implantação de benefícios e pensões enviados 

ao INSS e outros órgãos públicos, deverão, obrigatoriamente, ser 

acompanhados: I - do endereço do autor; II - da cópia do CPF, da carteira 

de identidade ou CTPS; III - da cópia da certidão de óbito, quando se tratar 

de pensão por morte e, na impossibilidade, pelo menos de documentos que 

identifiquem o autor da ação (RG, CPF, CTPS, nome, filiação, data e local 

de nascimento)”. Observe-se que os valores deverão ser atualizados 

monetariamente e com juros de mora desde a data em que seria devido 

cada pagamento. 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. Condeno o 

vencido ao pagamento de honorários advocatícios do advogado da parte 

contrária 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). Transitada em julgado, após cumpridas as 

formalidades de praxe, certifique-se e arquivem-se os autos com a devida 

baixa. Intimem-se. Jaciara/MT, 09 de março de 2020. Pedro Flory Diniz 

Nogueira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000141-91.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

CARINA PEREIRA DE ARAUJO OAB - MT26587/O (ADVOGADO(A))

Ludovico Antonio Merighi OAB - MT905-A (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. R. D. S. (REQUERIDO)

 

Autos n. 1000141-91.2020.8.11.0010 Vistos. Trata-se de ação de busca e 

apreensão proposta por Canopus Administradora de Consórcios S/A em 

face de Deivison Rodrigues. Antes do pronunciamento judicial, as partes 

compuseram amigavelmente, razão pela qual o processo foi suspenso, 

nos termos do art. 313, I do CPC. Posteriormente, a parte requerente 

pugnou pela extinção do feito, pela desistência, nos termos do art. 485, VIII 

do CPC. (Id. 30004084) É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Pois 

bem, considerando que o requerido não foi citado e, consequentemente, 

não contestou a ação, não há qualquer óbice ao deferimento do pedido de 

desistência realizado pela parte autora. Portanto, em conformidade com a 

legislação vigente, torna-se determinante a extinção do processo, 

conforme prevê o artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil: 

DISPOSITIVO Ante o exposto, homologo a desistência do feito e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com 

fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Proceda-se a 

baixa de eventual constrição do veículo. Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas processuais, com fulcro no artigo 90, caput, do 

Código de Processo Civil. Sem honorários sucumbenciais, eis que não 

houve citação. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Jaciara/MT, 10 de março de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 85284 Nr: 4807-94.2016.811.0010

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SSS, FSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODERLY MARIA FERREIRA 

LACERDA - OAB:6133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAELA MAROSO PICCININ - 

OAB:19172/O

 Vistos, etc.

Compulsando os documentos colacionados aos autos pela parte 

executada, concedo-lhe os benefícios da justiça gratuita. porquanto 

presentes os requisitos.

Assim, a cobrança dos honorários e custas fica sobrestada até que haja 

modificação na situação financeira do executado.

Intime-se o executado.

Após, ao arquivo com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

Jaciara, 26 de março de 2020.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000708-25.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CCLAA - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES PUGA OAB - MT5058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KEILE CARDOSO (EXECUTADO)

KEILE CARDOSO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1000708-25.2020.8.11.0010 Exequente : 

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO 

CERRADO – SICREDI Executada: KEILE CARDOSO ME Executada: KEILE 

CARDOSO Vistos em correição, Recebo a inicial, eis que presentes os 

requisitos legais. Citem-se as executadas, conforme pugnado, a fim de 

que no prazo de 03 dias (CPC, Art. 829), a contar da citação, efetue o 

pagamento da dívida, cientificando-a de que, independentemente de 

penhora, depósito ou caução, poderá opor embargos no prazo de 15 dias, 

contados da data da juntada do mandado de citação aos autos (artigos. 

914 e 915 do NCPC) ou, no mesmo prazo dos embargos, desde que 

reconheça o crédito da parte exequente, depositar 30% do valor em 

execução, inclusive custas e honorários de advogado, para que possa 

pleitear o parcelamento do restante, em até seis parcelas, corrigidas 

monetariamente e acrescidas de juros moratórios de 1% ao mês (artigo 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070527/3/2020 Página 124 de 272



916 do NCPC). O deferimento do parcelamento depende de manifestação 

do credor, quanto ao preenchimento dos requisitos (art. 916, NCPC). Fixo 

os honorários advocatícios em 10% do valor do débito (art. 827 NCPC), 

verba essa que será reduzida pela metade caso a parte executada efetue 

o pagamento nos 3 dias acima indicados (art. 827, § 1º NCPC). Tão logo 

verificado pelo Oficial de Justiça que não houve pagamento no prazo 

assinalado, e desde que haja suficiente recolhimento de custas, deverá 

proceder à penhora e à avaliação, lavrando-se auto e intimando-se o 

executado, se a diligência ocorrência na presença deste (art. 829, § 1º 

NCPC). A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo 

se outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante 

demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e 

que não trará prejuízo ao exequente (art. 829, § 2º NCPC). Recaindo a 

penhora em bens imóveis, será intimado também o cônjuge da parte 

executada, salvo se forem casados em regime de separação absoluta de 

bens (Art. 842 do NCPC). Feita a penhora, os bens ficarão 

preferencialmente em poder do depositário judicial (art. 840, II NCPC). Se 

não houver depositário judicial, os bens ficarão em poder do exequente (§ 

1º) ou, poderão ser depositados em poder do executado nos casos de 

difícil remoção ou quando anuir o exequente (§ 2º). Se o oficial de justiça 

não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem 

para garantir a execução (art. 830 NCPC) e, nos 10 dias seguintes à 

efetivação do arresto, o oficial de justiça procurará o executado 2 vezes 

em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação 

com hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido (art. 830, § 

1º NCPC). Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento, o 

arresto converter-se-á em penhora, independentemente de termo (art. 

830, § 3º NCPC). Cumpra-se. Jaciara/MT, 26 de março de 2020. Pedro 

Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002756-25.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MONSANTO DO BRASIL LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO HENRIQUE DA FONSECA VITORINO OAB - SP363392 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO CESAR PACHECO (REU)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

Autos n. 1002756-25.2018.8.11.0010 Vistos em correição. Trata-se de 

ação de cobrança proposta por MONSANTO DO BRASIL em face de 

MARCIO CESAR PACHECO, ambos qualificados nos autos. Em audiência 

de conciliação o requerido fez uma proposta para quitação da dívida, 

todavia, o requerente pugnou pela concessão do prazo de 30 dias para 

analisa-la. Decorrido o referido prazo, o autor requereu a decretação da 

revelia do requerida, bem como pleiteou o julgamento da lide. Os autos 

vieram conclusos. Eis o breve relato. Fundamento e decido. Pois bem, 

compulsando os autos, denota-se que não assiste razão ao requerente, 

vejamos. Como é cediço o art. 335, I do CPC dispõe que o prazo para 

contestar se inicia a partir da audiência de conciliação quando qualquer 

parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição. 

No caso dos autos, considerando que o requerente ficou de analisar a 

proposta feita pelo requerido, tendo pugnado pela concessão de prazo de 

30 dias para responder, conclui-se a autocomposição restou pendente e 

não infrutífera. Assim, não há como aplicar a regra prevista no inciso I do 

art. 335, porquanto o requerido sequer tomou ciência se a sua proposta 

foi aceita ou não, sendo incabível, por conseguinte, o cômputo do prazo 

para contestar. Frise-se que tal situação incorre em cerceamento de 

defesa, eis que de certa forma o requerido aguardava a resposta de sua 

proposta ao invés de estar ciente do prazo para contestar. Sendo assim, 

uma vez que pendente a autocomposição e, ao ser instado para se 

manifestar, o requerido pugnou pelo prosseguimento do feito, tem-se que 

a proposta de acordo feita requerido, em audiência de conciliação, não foi 

aceita, devendo, então ser aberto prazo para contestar. Portanto, 

INDEFIRO o pedido de decretação de revelia e, consequentemente, 

determino a intimação do requerido para apresentar contestação, no prazo 

de 15 dias. Devidamente apresentada a referida peça, intime-se o 

requerente para impugná-la, no prazo legal. Decorrido o prazo, 

certifique-se. Intime-se. Cumpra-se. Jaciara/MT, 26 de março de 2020. 

Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 136114 Nr: 5085-90.2019.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS TAVARES BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LANNING PIRES AMARAL - 

OAB:20910/O

 Os fundamentos fáticos e jurídicos apresentados pela defesa do acusado 

LUCAS TAVARES BARBOSA não abordaram qualquer situação que tenha 

o condão de atestar modificação dos fatos, razão pela qual o pleito 

merece ser indeferido, pelos mesmos fundamentos expendidos na 

decisão anterior. Verifica-se que o crime imputado ao requerente 

demonstra uma personalidade violenta, certamente capaz de colocar em 

risco não apenas a ordem pública, mas também a instrução criminal e 

aplicação da Lei Penal. Insta salientar, que o crime imputado ao acusado 

(homicídio qualificado) é doloso e a pena privativa de liberdade máxima 

ultrapassa 04 (quatro) anos de reclusão, satisfazendo assim a exigência 

insculpida no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Dessa 

forma, a manutenção da prisão preventiva e denegação do pedido de 

revogação é medida que se impõe, já que permanecem incólumes os 

fundamentos da garantia da ordem pública, da aplicação da lei 

penal.Corroborando a esse entendimento trago a colação os 

ensinamentos do renomado Jurista Guilherme de Souza Nucci, em sua 

obra Código de Processo Penal Comentado, ed.Revista dos 

Tribunais.3ªed.p.566, verbis:“Trata-se da hipótese de interpretação mais 

extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se 

pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, 

via de regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de 

particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de 

muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização 

um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário 

determinar o recolhimento do agente.“As condições pessoais favoráveis 

não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia 

cautelar, quando presente o “periculum libertatis”.Com tais considerações, 

em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de 

revogação de prisão preventiva formulado pela defesa de LUCAS 

TAVARES BARBOSA e, consequentemente, mantenho a prisão 

cautelar.Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000500-41.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ARIVELTON VIVIAN (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:

JOSE CELESTINO DA SILVA FILHO (REQUERIDO)

RETIFICA E MECANICA JACI VALE LTDA (REQUERIDO)

JESSICA CRISTINE MONTEIRO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000500-41.2020.8.11.0010. REQUERENTE: ARIVELTON VIVIAN 

REQUERIDO: RETIFICA E MECANICA JACI VALE LTDA, JOSE CELESTINO 

DA SILVA FILHO, JESSICA CRISTINE MONTEIRO DE OLIVEIRA Visto. Dos 

autos verifico que a parte Reclamante acostou comprovante de endereço 

em nome de terceiro, sequer comprovou vínculo com a pessoa descrita no 

comprovante, bem como declinou em sua inicial que reside na BR 364, em 

frente ao trevo de acesso a Rodoviária, Bairro Planalto, nesta cidade, 
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porém no comprovante consta outro endereço. Assevera-se que a 

determinação tem suporte na Jurisprudência deste Tribunal. A exemplo: 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – 

DEMANDA AJUIZADA VOLUNTARIAMENTE PERANTE COMARCA 

DIVERSA DA COMARCA EM QUE RESIDE O AUTOR – EMENDA À INICIAL 

PARA APRESENTAR COMPROVANTE DE ENDEREÇO – INÉRCIA DA PARTE 

AUTORA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO À FALTA 

DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO 

PROCESSO – POSSIBILIDADE – AJUIZAMENTO DE AÇÃO PERANTE JUÍZO 

SABIDAMENTE INCOMPETENTE COM INTUITO DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO 

DO JUIZ NATURAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE 

DOS FATOS – CONDENAÇÃO À INDENIZAÇÃO POR INDEVIDA LITIGÂNCIA 

– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PATAMAR RAZOÁVEL – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Deve ser mantida 

sentença de extinção do feito sem resolução do mérito à falta de 

pressuposto de constituição válida e regular do processo quando a parte 

autora, intimada para emendar a inicial e apresentar comprovante de 

endereço na Comarca perante a qual ajuizou a demanda, afastando, 

assim, a suspeita de tentativa de violação ao princípio do juiz natural, 

permanece inerte. 2. O ajuizamento de ação perante Comarca diversa 

daquela onde reside a parte autora, com intuito de ser beneficiada por 

decisões de magistrado posteriormente aposentado compulsoriamente 

precisamente por admitir o processamento de ações bancárias ajuizadas 

por pessoas não residentes em sua Comarca de atuação caracteriza 

litigância de má-fé por alteração da verdade dos fatos, devendo a parte 

autora ser condenada às sanções correspondentes (multa de 1% a 10% 

sobre o valor atualizado da causa – CPC/2015, arts. 80, II, e 81 – e 

indenização à parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu, em valor a 

ser arbitrado pelo juiz – CPC/2015, arts. 80, II, e 81, §3º). 3. Nos casos de 

extinção do feito sem resolução do mérito, a parte autora deverá ser 

condenada aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, 

estes que devem ser fixados “entre o mínimo de dez e o máximo de vinte 

por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, 

não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”, ou, 

ainda, conforme “apreciação equitativa”, nos termos do art. 85, §§ 2º, 6º e 

8º, do CPC/2015. (TJ-MT – APL: 00003157220128110051 156756/2016, 

Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 18/04/2017, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/04/2017). (grifo 

acrescentado). Consigne-se que a comprovação de residência em nome 

da parte é essencial nesta espécie de demanda, para fixação da 

competência territorial do juízo e para evitar qualquer tipo de fraude à 

prestação jurisdicional, a exemplo de violação ao princípio do Juiz Natural, 

salvaguardando-se ainda, por efeito, os interesses da própria parte. 

Ademais, destaca-se que a medida é razoável e adequada ao que 

propõem os artigos 5º e 6º, ambos do CPC, além de fácil cumprimento, já 

que simples conta de água, energia, telefone ou contrato de aluguel são 

meios idôneos à comprovação, e, no caso de estarem em nome de 

terceiro, basta apresentá-las em conjunto com a respectiva certidão de 

casamento ou nascimento, contrato de aluguel, declaração de união 

estável com firma reconhecida em cartório ou documento semelhante de 

acordo com o caso, desde que bastante a comprovar o vínculo com a 

pessoa cujo nome consta no comprovante. Dessa forma, intime-se a parte 

Reclamante para apresentar, no prazo de 15 (quinze) dias, 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO ATUALIZADO EM NOME PRÓPRIO, ou 

comprove o vínculo com a pessoa do endereço declinado, sob pena de 

extinção por indeferimento da inicial, nos termos dos artigos 320 e 321, 

ambos do CPC. DECORRIDO O PRAZO ASSINALADO, caso a parte 

reclamante JUSTIFIQUE a impossibilidade de conseguir o competente 

comprovante de residência, determino desde já que o Sr.(a) Oficial de 

justiça diligencie até o endereço mencionado nos autos para que seja 

certificado quanto a veracidade do endereço indicado. Não apresentada 

justificativa ou quedando-se silente, tornem os autos conclusos para 

extinção. Tomem-se as demais providências de estilo. Intime-se. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000462-29.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE JESUS PIRES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000462-29.2020.8.11.0010. REQUERENTE: MARIA DE JESUS PIRES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Visto. Dos autos 

verifico que a parte Reclamante acostou comprovante de endereço em 

nome de terceiro, não comprovando sequer o vínculo com a pessoa 

descrita no comprovante. Assevera-se que a determinação tem suporte 

na Jurisprudência deste Tribunal. A exemplo: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – DEMANDA AJUIZADA 

VOLUNTARIAMENTE PERANTE COMARCA DIVERSA DA COMARCA EM 

QUE RESIDE O AUTOR – EMENDA À INICIAL PARA APRESENTAR 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO – INÉRCIA DA PARTE AUTORA – 

EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO À FALTA DE 

PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO – 

POSSIBILIDADE – AJUIZAMENTO DE AÇÃO PERANTE JUÍZO 

SABIDAMENTE INCOMPETENTE COM INTUITO DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO 

DO JUIZ NATURAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE 

DOS FATOS – CONDENAÇÃO À INDENIZAÇÃO POR INDEVIDA LITIGÂNCIA 

– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PATAMAR RAZOÁVEL – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Deve ser mantida 

sentença de extinção do feito sem resolução do mérito à falta de 

pressuposto de constituição válida e regular do processo quando a parte 

autora, intimada para emendar a inicial e apresentar comprovante de 

endereço na Comarca perante a qual ajuizou a demanda, afastando, 

assim, a suspeita de tentativa de violação ao princípio do juiz natural, 

permanece inerte. 2. O ajuizamento de ação perante Comarca diversa 

daquela onde reside a parte autora, com intuito de ser beneficiada por 

decisões de magistrado posteriormente aposentado compulsoriamente 

precisamente por admitir o processamento de ações bancárias ajuizadas 

por pessoas não residentes em sua Comarca de atuação caracteriza 

litigância de má-fé por alteração da verdade dos fatos, devendo a parte 

autora ser condenada às sanções correspondentes (multa de 1% a 10% 

sobre o valor atualizado da causa – CPC/2015, arts. 80, II, e 81 – e 

indenização à parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu, em valor a 

ser arbitrado pelo juiz – CPC/2015, arts. 80, II, e 81, §3º). 3. Nos casos de 

extinção do feito sem resolução do mérito, a parte autora deverá ser 

condenada aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, 

estes que devem ser fixados “entre o mínimo de dez e o máximo de vinte 

por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, 

não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”, ou, 

ainda, conforme “apreciação equitativa”, nos termos do art. 85, §§ 2º, 6º e 

8º, do CPC/2015. (TJ-MT – APL: 00003157220128110051 156756/2016, 

Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 18/04/2017, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/04/2017). (grifo 

acrescentado). Consigne-se que a comprovação de residência em nome 

da parte é essencial nesta espécie de demanda, para fixação da 

competência territorial do juízo e para evitar qualquer tipo de fraude à 

prestação jurisdicional, a exemplo de violação ao princípio do Juiz Natural, 

salvaguardando-se ainda, por efeito, os interesses da própria parte. 

Ademais, destaca-se que a medida é razoável e adequada ao que 

propõem os artigos 5º e 6º, ambos do CPC, além de fácil cumprimento, já 

que simples conta de água, energia, telefone ou contrato de aluguel são 

meios idôneos à comprovação, e, no caso de estarem em nome de 

terceiro, basta apresentá-las em conjunto com a respectiva certidão de 

casamento ou nascimento, contrato de aluguel, declaração de união 

estável com firma reconhecida em cartório ou documento semelhante de 

acordo com o caso, desde que bastante a comprovar o vínculo com a 

pessoa cujo nome consta no comprovante. Dessa forma, intime-se a parte 

Reclamante para apresentar, no prazo de 15 (quinze) dias, 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO ATUALIZADO EM NOME PRÓPRIO, ou 

comprove o vínculo com a pessoa do endereço declinado, sob pena de 

extinção por indeferimento da inicial, nos termos dos artigos 320 e 321, 

ambos do CPC. DECORRIDO O PRAZO ASSINALADO, caso a parte 

reclamante JUSTIFIQUE a impossibilidade de conseguir o competente 

comprovante de residência, determino desde já que o Sr.(a) Oficial de 

justiça diligencie até o endereço mencionado nos autos para que seja 

certificado quanto a veracidade do endereço indicado. Não apresentada 

justificativa ou quedando-se silente, tornem os autos conclusos para 
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extinção. Tomem-se as demais providências de estilo. Intime-se. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000427-69.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

AROLDO CARLOS SIQUEIRA LEAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZANA SIQUEIRA LEAO OAB - MT24127/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000427-69.2020.8.11.0010. REQUERENTE: AROLDO CARLOS SIQUEIRA 

LEAO REQUERIDO: VIVO S.A. Visto. Dos autos verifico que a parte 

Reclamante acostou comprovante de endereço em nome de terceiro, não 

comprovando sequer o vínculo com a pessoa descrita no comprovante, 

bem como ausente, o documento de identificação pessoal do demandante. 

Assevera-se que a determinação tem suporte na Jurisprudência deste 

Tribunal. A exemplo: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE 

CONTRATO BANCÁRIO – DEMANDA AJUIZADA VOLUNTARIAMENTE 

PERANTE COMARCA DIVERSA DA COMARCA EM QUE RESIDE O AUTOR 

– EMENDA À INICIAL PARA APRESENTAR COMPROVANTE DE ENDEREÇO 

– INÉRCIA DA PARTE AUTORA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO À FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E 

REGULAR DO PROCESSO – POSSIBILIDADE – AJUIZAMENTO DE AÇÃO 

PERANTE JUÍZO SABIDAMENTE INCOMPETENTE COM INTUITO DE 

VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – 

ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – CONDENAÇÃO À 

INDENIZAÇÃO POR INDEVIDA LITIGÂNCIA – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PATAMAR RAZOÁVEL – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Deve ser mantida sentença de 

extinção do feito sem resolução do mérito à falta de pressuposto de 

constituição válida e regular do processo quando a parte autora, intimada 

para emendar a inicial e apresentar comprovante de endereço na Comarca 

perante a qual ajuizou a demanda, afastando, assim, a suspeita de 

tentativa de violação ao princípio do juiz natural, permanece inerte. 2. O 

ajuizamento de ação perante Comarca diversa daquela onde reside a 

parte autora, com intuito de ser beneficiada por decisões de magistrado 

posteriormente aposentado compulsoriamente precisamente por admitir o 

processamento de ações bancárias ajuizadas por pessoas não 

residentes em sua Comarca de atuação caracteriza litigância de má-fé por 

alteração da verdade dos fatos, devendo a parte autora ser condenada 

às sanções correspondentes (multa de 1% a 10% sobre o valor 

atualizado da causa – CPC/2015, arts. 80, II, e 81 – e indenização à parte 

contrária pelos prejuízos que esta sofreu, em valor a ser arbitrado pelo 

juiz – CPC/2015, arts. 80, II, e 81, §3º). 3. Nos casos de extinção do feito 

sem resolução do mérito, a parte autora deverá ser condenada aos ônus 

sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que devem ser 

fixados “entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o 

valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo 

possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”, ou, ainda, 

conforme “apreciação equitativa”, nos termos do art. 85, §§ 2º, 6º e 8º, do 

CPC/2015. (TJ-MT – APL: 00003157220128110051 156756/2016, Relator: 

DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 18/04/2017, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/04/2017). (grifo acrescentado). 

Consigne-se que a comprovação de residência em nome da parte é 

essencial nesta espécie de demanda, para fixação da competência 

territorial do juízo e para evitar qualquer tipo de fraude à prestação 

jurisdicional, a exemplo de violação ao princípio do Juiz Natural, 

salvaguardando-se ainda, por efeito, os interesses da própria parte. 

Ademais, destaca-se que a medida é razoável e adequada ao que 

propõem os artigos 5º e 6º, ambos do CPC, além de fácil cumprimento, já 

que simples conta de água, energia, telefone ou contrato de aluguel são 

meios idôneos à comprovação, e, no caso de estarem em nome de 

terceiro, basta apresentá-las em conjunto com a respectiva certidão de 

casamento ou nascimento, contrato de aluguel, declaração de união 

estável com firma reconhecida em cartório ou documento semelhante de 

acordo com o caso, desde que bastante a comprovar o vínculo com a 

pessoa cujo nome consta no comprovante. Dessa forma, intime-se a parte 

Reclamante para apresentar, no prazo de 15 (quinze) dias, 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO ATUALIZADO EM NOME PRÓPRIO, ou 

comprove o vínculo com a pessoa do endereço declinado, como também, 

documento de identificação pessoal (RG, CPF ou CNH), sob pena de 

extinção por indeferimento da inicial, nos termos dos artigos 320 e 321, 

ambos do CPC. DECORRIDO O PRAZO ASSINALADO, caso a parte 

reclamante JUSTIFIQUE a impossibilidade de conseguir o competente 

comprovante de residência, determino desde já que o Sr.(a) Oficial de 

justiça diligencie até o endereço mencionado nos autos para que seja 

certificado quanto a veracidade do endereço indicado. Não apresentada 

justificativa ou quedando-se silente, tornem os autos conclusos para 

extinção. Tomem-se as demais providências de estilo. Intime-se. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000496-04.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JUSLENE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER OAB - MT24494-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000496-04.2020.8.11.0010. REQUERENTE: JUSLENE DA SILVA 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT Visto. Dos autos verifico que a 

parte Reclamante acostou comprovante de endereço em nome de terceiro, 

não comprovando o vínculo com a pessoa descrita no comprovante, uma 

vez que o nome da genitora da requerente constante em seu documento 

de identificação pessoal (CNH) trata-se de Valdimira Ferreira da Silva e o 

comprovante de residência está em nome de Valdmira Ferreira de 

Carmargos. Assevera-se que a determinação tem suporte na 

Jurisprudência deste Tribunal. A exemplo: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – DEMANDA AJUIZADA 

VOLUNTARIAMENTE PERANTE COMARCA DIVERSA DA COMARCA EM 

QUE RESIDE O AUTOR – EMENDA À INICIAL PARA APRESENTAR 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO – INÉRCIA DA PARTE AUTORA – 

EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO À FALTA DE 

PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO – 

POSSIBILIDADE – AJUIZAMENTO DE AÇÃO PERANTE JUÍZO 

SABIDAMENTE INCOMPETENTE COM INTUITO DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO 

DO JUIZ NATURAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE 

DOS FATOS – CONDENAÇÃO À INDENIZAÇÃO POR INDEVIDA LITIGÂNCIA 

– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PATAMAR RAZOÁVEL – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Deve ser mantida 

sentença de extinção do feito sem resolução do mérito à falta de 

pressuposto de constituição válida e regular do processo quando a parte 

autora, intimada para emendar a inicial e apresentar comprovante de 

endereço na Comarca perante a qual ajuizou a demanda, afastando, 

assim, a suspeita de tentativa de violação ao princípio do juiz natural, 

permanece inerte. 2. O ajuizamento de ação perante Comarca diversa 

daquela onde reside a parte autora, com intuito de ser beneficiada por 

decisões de magistrado posteriormente aposentado compulsoriamente 

precisamente por admitir o processamento de ações bancárias ajuizadas 

por pessoas não residentes em sua Comarca de atuação caracteriza 

litigância de má-fé por alteração da verdade dos fatos, devendo a parte 

autora ser condenada às sanções correspondentes (multa de 1% a 10% 

sobre o valor atualizado da causa – CPC/2015, arts. 80, II, e 81 – e 

indenização à parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu, em valor a 

ser arbitrado pelo juiz – CPC/2015, arts. 80, II, e 81, §3º). 3. Nos casos de 

extinção do feito sem resolução do mérito, a parte autora deverá ser 

condenada aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, 

estes que devem ser fixados “entre o mínimo de dez e o máximo de vinte 

por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, 

não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”, ou, 

ainda, conforme “apreciação equitativa”, nos termos do art. 85, §§ 2º, 6º e 

8º, do CPC/2015. (TJ-MT – APL: 00003157220128110051 156756/2016, 

Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 18/04/2017, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/04/2017). (grifo 

acrescentado). Consigne-se que a comprovação de residência em nome 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070527/3/2020 Página 127 de 272



da parte é essencial nesta espécie de demanda, para fixação da 

competência territorial do juízo e para evitar qualquer tipo de fraude à 

prestação jurisdicional, a exemplo de violação ao princípio do Juiz Natural, 

salvaguardando-se ainda, por efeito, os interesses da própria parte. 

Ademais, destaca-se que a medida é razoável e adequada ao que 

propõem os artigos 5º e 6º, ambos do CPC, além de fácil cumprimento, já 

que simples conta de água, energia, telefone ou contrato de aluguel são 

meios idôneos à comprovação, e, no caso de estarem em nome de 

terceiro, basta apresentá-las em conjunto com a respectiva certidão de 

casamento ou nascimento, contrato de aluguel, declaração de união 

estável com firma reconhecida em cartório ou documento semelhante de 

acordo com o caso, desde que bastante a comprovar o vínculo com a 

pessoa cujo nome consta no comprovante. Dessa forma, intime-se a parte 

Reclamante para apresentar, no prazo de 15 (quinze) dias, 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME PRÓPRIO, ou comprove o 

vínculo com a pessoa do endereço declinado, sob pena de extinção por 

indeferimento da inicial, nos termos dos artigos 320 e 321, ambos do CPC. 

Não apresentada justificativa ou quedando-se silente, tornem os autos 

conclusos para extinção. Tomem-se as demais providências de estilo. 

Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000445-90.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE OTAVIO DE AQUINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000445-90.2020.8.11.0010. REQUERENTE: JOSE OTAVIO DE AQUINO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Visto. Dos autos verifico que a parte Reclamante 

acostou comprovante de endereço em nome de terceiro, não 

comprovando sequer o vínculo com a pessoa descrita no comprovante. 

Atento ao poder geral de cautela, verifico, ainda, que o requerente juntou 

com a incial, procuração, declaração de residência e declaração de 

hipossuficiência, com assinaturas divergentes, conforme ID nº 29600908. 

Diante da dúvida em razão das discrepância constante entre os 

documentos acima declinados comparado ao seu documento pessoal 

(CNH), DETERMINO que seja feita nova juntada de tais documentos com 

firma reconhecida. Assevera-se que a determinação tem suporte na 

Jurisprudência deste Tribunal. A exemplo: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – DEMANDA AJUIZADA 

VOLUNTARIAMENTE PERANTE COMARCA DIVERSA DA COMARCA EM 

QUE RESIDE O AUTOR – EMENDA À INICIAL PARA APRESENTAR 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO – INÉRCIA DA PARTE AUTORA – 

EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO À FALTA DE 

PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO – 

POSSIBILIDADE – AJUIZAMENTO DE AÇÃO PERANTE JUÍZO 

SABIDAMENTE INCOMPETENTE COM INTUITO DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO 

DO JUIZ NATURAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE 

DOS FATOS – CONDENAÇÃO À INDENIZAÇÃO POR INDEVIDA LITIGÂNCIA 

– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PATAMAR RAZOÁVEL – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Deve ser mantida 

sentença de extinção do feito sem resolução do mérito à falta de 

pressuposto de constituição válida e regular do processo quando a parte 

autora, intimada para emendar a inicial e apresentar comprovante de 

endereço na Comarca perante a qual ajuizou a demanda, afastando, 

assim, a suspeita de tentativa de violação ao princípio do juiz natural, 

permanece inerte. 2. O ajuizamento de ação perante Comarca diversa 

daquela onde reside a parte autora, com intuito de ser beneficiada por 

decisões de magistrado posteriormente aposentado compulsoriamente 

precisamente por admitir o processamento de ações bancárias ajuizadas 

por pessoas não residentes em sua Comarca de atuação caracteriza 

litigância de má-fé por alteração da verdade dos fatos, devendo a parte 

autora ser condenada às sanções correspondentes (multa de 1% a 10% 

sobre o valor atualizado da causa – CPC/2015, arts. 80, II, e 81 – e 

indenização à parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu, em valor a 

ser arbitrado pelo juiz – CPC/2015, arts. 80, II, e 81, §3º). 3. Nos casos de 

extinção do feito sem resolução do mérito, a parte autora deverá ser 

condenada aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, 

estes que devem ser fixados “entre o mínimo de dez e o máximo de vinte 

por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, 

não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”, ou, 

ainda, conforme “apreciação equitativa”, nos termos do art. 85, §§ 2º, 6º e 

8º, do CPC/2015. (TJ-MT – APL: 00003157220128110051 156756/2016, 

Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 18/04/2017, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/04/2017). (grifo 

acrescentado). Consigne-se que a comprovação de residência em nome 

da parte é essencial nesta espécie de demanda, para fixação da 

competência territorial do juízo e para evitar qualquer tipo de fraude à 

prestação jurisdicional, a exemplo de violação ao princípio do Juiz Natural, 

salvaguardando-se ainda, por efeito, os interesses da própria parte. 

Ademais, destaca-se que a medida é razoável e adequada ao que 

propõem os artigos 5º e 6º, ambos do CPC, além de fácil cumprimento, já 

que simples conta de água, energia, telefone ou contrato de aluguel são 

meios idôneos à comprovação, e, no caso de estarem em nome de 

terceiro, basta apresentá-las em conjunto com a respectiva certidão de 

casamento ou nascimento, contrato de aluguel, declaração de união 

estável com firma reconhecida em cartório ou documento semelhante de 

acordo com o caso, desde que bastante a comprovar o vínculo com a 

pessoa cujo nome consta no comprovante. Dessa forma, intime-se a parte 

Reclamante para apresentar, no prazo de 15 (quinze) dias, 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME PRÓPRIO, ou comprove o 

vínculo com a pessoa do endereço declinado, bem como PROCURAÇÃO e 

DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA devidamente com firma 

reconhecida, sob pena de extinção por indeferimento da inicial, nos termos 

dos artigos 320 e 321, ambos do CPC. DECORRIDO O PRAZO 

ASSINALADO, caso a parte reclamante JUSTIFIQUE a impossibilidade de 

conseguir o competente comprovante de residência, determino desde já 

que o Sr.(a) Oficial de justiça diligencie até o endereço mencionado nos 

autos para que seja certificado quanto a veracidade do endereço 

indicado. Não apresentada justificativa ou quedando-se silente, tornem os 

autos conclusos para extinção. Tomem-se as demais providências de 

estilo. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000845-07.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA LUZIA ODILON DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS OAB - MT23615/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (TESTEMUNHA)

 

PROCESSO n. 1000845-07.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:JOELMA LUZIA 

ODILON DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCAS 

HENRIQUE MASCARENHAS, RICARDO MARQUES DE ABREU 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: 11:20 , no endereço: RUA 

POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 . 26 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: 1000845-07.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA LUZIA ODILON DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS OAB - MT23615/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS OAB: MT23615/O 
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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: 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: 1000846-89.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALDIR BORGES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS OAB - MT23615/O (ADVOGADO(A))

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000846-89.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:ALDIR BORGES 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCAS HENRIQUE 

MASCARENHAS, RICARDO MARQUES DE ABREU POLO PASSIVO: 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 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: 11:30 , no endereço: RUA 

POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 . 26 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: 1000846-89.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALDIR BORGES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS OAB - MT23615/O (ADVOGADO(A))

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte 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: 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: 1000846-89.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALDIR BORGES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS OAB - MT23615/O (ADVOGADO(A))

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte 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: 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: 1000852-96.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CEZAR SAMPAIO UMBELINO DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ednaldo Reis de Faria Silva OAB - MT16392/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A (REU)

BOLETOBANCARIO.COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTOS LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1000852-96.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:CEZAR SAMPAIO 

UMBELINO DA COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDNALDO REIS 

DE FARIA SILVA POLO PASSIVO: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO 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: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 02/06/2020 Hora: 11:40 , no endereço: RUA POTIGUARAS, 939, 

CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 . 26 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: 1000866-80.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SULZBACHER MANCUSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000866-80.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:GUSTAVO 

SULZBACHER MANCUSO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: TAMIRES 

PAULA COSTA LEITE 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: 11:50 , no endereço: RUA 

POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 . 26 de 

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

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Decisão

Decisão 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)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000655-44.2020.8.11.0010. REQUERENTE: ISLEI RIBEIRO DE MORAIS 

REQUERIDO: ESTADO DO MATO GROSSO/PROCURADORIA GERAL 

Vistos etc. 1 – INTIME-SE o ente público executado, por meio de seu 

representante judicial (por carga, remessa ou meio eletrônico), para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, EMBARGAR a 

execução, limitando-se às matérias passíveis de impugnação na presente 

fase processual, e, em caso de alegação de excesso na execução 

movida pelo credor, declinar o valor que entende devido, sob pena de não 

conhecimento. 2 – Na forma do artigo 535, § 3º, do CPC, não havendo 

impugnação ou tendo esta sido julgada improcedente, remeta-se ao 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça 

para cálculo de liquidação do débito, conforme determina o Provimento nº. 

11/2017-CM. Deverão ser encaminhados os documentos elencados no art. 

3º, § 1º do aludido Provimento, por malote digital/e-mail. Sendo o caso, 

após o retorno dos autos e sem necessidade de novo despacho, com o 

aporte do cálculo de liquidação realizado pelo Departamento da Secretaria 

Auxiliar da Presidência do TJMT, expeça-se RPV nos moldes do artigo 

535, § 3º, II do CPC, devendo ser instruído com os documentos descritos 

no art. 4º, § 1º do Provimento supracitado. 3 – AUTORIZO, desde já, 

havendo requerimento expresso do credor, que no caso de impugnação 

parcial, a parte não questionada pela executada seja, desde logo, objeto 

de cumprimento (art. 535, § 3º, do CPC), na forma do artigo 535, § 4º, do 

CPC. 4 – Seja corrigida autuação e distribuição para cumprimento de 

julgado. 5 - Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira 

dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000098-57.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CEZAR SANTOS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBSON PRATI OAB - MT0013083A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JURANDIR DE OLIVEIRA MACHADO - ME (REQUERIDO)

JURANDIR DE OLIVEIRA MACHADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000098-57.2020.8.11.0010. AUTOR: JULIO CEZAR SANTOS DA SILVA 

REQUERIDO: JURANDIR DE OLIVEIRA MACHADO - ME, JURANDIR DE 

OLIVEIRA MACHADO Visto. Dos autos verifico que a parte Reclamante 

acostou comprovante de endereço em nome próprio, porém com data 

extremamente desatualizado (conta de água com data de vencimento em 

31/01/2019), ou seja, de um ano atrás, não servindo para tanto, como 

comprovante. Assevera-se que a determinação tem suporte na 

Jurisprudência deste Tribunal. A exemplo: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – DEMANDA AJUIZADA 

VOLUNTARIAMENTE PERANTE COMARCA DIVERSA DA COMARCA EM 

QUE RESIDE O AUTOR – EMENDA À INICIAL PARA APRESENTAR 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO – INÉRCIA DA PARTE AUTORA – 

EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO À FALTA DE 

PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO – 

POSSIBILIDADE – AJUIZAMENTO DE AÇÃO PERANTE JUÍZO 

SABIDAMENTE INCOMPETENTE COM INTUITO DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO 

DO JUIZ NATURAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE 

DOS FATOS – CONDENAÇÃO À INDENIZAÇÃO POR INDEVIDA LITIGÂNCIA 

– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PATAMAR RAZOÁVEL – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Deve ser mantida 

sentença de extinção do feito sem resolução do mérito à falta de 

pressuposto de constituição válida e regular do processo quando a parte 

autora, intimada para emendar a inicial e apresentar comprovante de 

endereço na Comarca perante a qual ajuizou a demanda, afastando, 

assim, a suspeita de tentativa de violação ao princípio do juiz natural, 

permanece inerte. 2. O ajuizamento de ação perante Comarca diversa 

daquela onde reside a parte autora, com intuito de ser beneficiada por 

decisões de magistrado posteriormente aposentado compulsoriamente 

precisamente por admitir o processamento de ações bancárias ajuizadas 

por pessoas não residentes em sua Comarca de atuação caracteriza 

litigância de má-fé por alteração da verdade dos fatos, devendo a parte 

autora ser condenada às sanções correspondentes (multa de 1% a 10% 

sobre o valor atualizado da causa – CPC/2015, arts. 80, II, e 81 – e 

indenização à parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu, em valor a 

ser arbitrado pelo juiz – CPC/2015, arts. 80, II, e 81, §3º). 3. Nos casos de 

extinção do feito sem resolução do mérito, a parte autora deverá ser 

condenada aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, 

estes que devem ser fixados “entre o mínimo de dez e o máximo de vinte 

por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, 

não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”, ou, 

ainda, conforme “apreciação equitativa”, nos termos do art. 85, §§ 2º, 6º e 

8º, do CPC/2015. (TJ-MT – APL: 00003157220128110051 156756/2016, 

Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 18/04/2017, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/04/2017). (grifo 

acrescentado). Consigne-se que a comprovação de residência em nome 

da parte é essencial nesta espécie de demanda, para fixação da 

competência territorial do juízo e para evitar qualquer tipo de fraude à 

prestação jurisdicional, a exemplo de violação ao princípio do Juiz Natural, 

salvaguardando-se ainda, por efeito, os interesses da própria parte. 

Dessa forma, intime-se a parte Reclamante para apresentar, no prazo de 

15 (quinze) dias, COMPROVANTE DE ENDEREÇO ATUALIZADO EM NOME 

PRÓPRIO, caso junte em nome de terceira pessoa, desde já, comprove o 

vínculo com a pessoa do endereço declinado, sob pena de extinção por 

indeferimento da inicial, nos termos dos artigos 320 e 321, ambos do CPC. 

Sendo o comprovante apresentado no prazo determinado, voltem os autos 

conclusos, para análise da petição retro. DECORRIDO O PRAZO 

ASSINALADO, caso a parte reclamante JUSTIFIQUE a impossibilidade de 

conseguir o competente comprovante de residência, determino desde já 

que o Sr.(a) Oficial de justiça diligencie até o endereço mencionado nos 

autos para que seja certificado quanto a veracidade do endereço 

indicado. Não apresentada justificativa ou quedando-se silente, tornem os 

autos conclusos para extinção. Tomem-se as demais providências de 

estilo. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000552-42.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINO FERREIRA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LUCIA DA ROCHA PASTORIO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000552-42.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: NATALINO FERREIRA - ME 

EXECUTADO: MARIA LUCIA DA ROCHA PASTORIO Vistos. Nos termos do 

art. 866 do CPC, a penhora de faturamento diário de sociedade 

empresarial constitui medida excepcional que somente é admissível se 

preenchidos, concomitantemente, os seguintes requisitos: a) comprovada 

a inexistência de outros bens passíveis de garantir a execução ou, serem 

os indicados de difícil alienação; b) nomeação de administrador, ao qual 

incumbirá a apresentação das formas de administração e pagamento; c) 

fixação de percentual que não inviabilize a atividade econômica da 

empresa. Essas exigências se justificam como meio de preservar a 

função social da empresa, na medida em que a eventual constrição sobre 

o faturamento pode representar risco ao capital de giro da empresa, de 

modo a comprometer as suas atividades, e ao cumprimento das 

obrigações trabalhistas e tributárias da sociedade. No caso em tela, até o 

momento somente foi efetivada uma tentativa de penhora "on line" via 

Bacenjud, e a pesquisa de veículos automotores via Renajud. Diante 

desse quadro, penso que ainda não estão preenchidos os pressupostos 

necessários a autorizar tal medida excepcional, tendo em vista que a parte 

a exequente não demonstrou, por meio de diligências que estão a seu 

cargo, a inexistência de outros bens capazes de garantir a execução, tais 

como dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição 

financeira; títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito 

Federal com cotação em mercado, títulos e valores mobiliários com 

cotação em mercado; veículos de via terrestre; bens imóveis; bens móveis 

em geral; semoventes; navios e aeronaves e ações e quotas de 

sociedades simples e empresárias, entre outros. O mesmo entendimento, 

inclusive, se adequa a penhora de mercadorias e estoque da empresa, já 

que a execução deve ocorrer pelo meio menos gravoso a parte 
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executada. Segundo entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça, a 

regra geral é a penhorabilidade dos bens da pessoa jurídica, impondo-se, 

todavia, a aplicação excepcional do art. 833, V, do CPC, nos casos em 

que os bens revelem-se indispensáveis à continuidade das atividades de 

microempresa ou de empresa de pequeno porte. Nesse sentido, o 

seguinte precedente: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO 

ESPECIAL. OFENSA AOS ARTS.489 E 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. 

EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA SOBRE FATURAMENTO. MEDIDA DE 

CARÁTER EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA A 

DECRETAÇÃO DA MEDIDA. REEXAME DO CONTEXTO 

FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.1. 

A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não 

caracteriza ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC.2. Consoante a 

jurisprudência do STJ, "a penhora de faturamento da empresa só pode 

ocorrer em casos excepcionais, que devem ser avaliados pelo magistrado 

à luz das circunstâncias fáticas apresentadas no curso da Execução, 

obedecendo o que preceitua o art.866 do CPC e desde que não existam 

outros bens penhoráveis e a constrição não afete o funcionamento da 

empresa" (REsp 1.696.970/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda 

Turma, DJe 19.12.2017).3. Hipótese em que a Corte a quo, com base nos 

elementos de convicção, concluiu que não foram preenchidos os 

requisitos para a decretação da medida. Asseverou: "(...) Não há 

elementos concretos que demonstrem a tentativa de localização de bens 

da empresa em seu próprio endereço nem tampouco que foi diligenciado 

junto aos cartórios de registros de imóveis na investida de localizar 

eventuais bens registrados em nome da devedora. Além do mais, ao que 

se verifica dos autos, a própria recorrente oferta diversos bens de sua 

titularidade como garantia à execução fiscal ajuizada em seu desfavor" (fl. 

365, e-STJ).4. Rever o entendimento consignado pelo acórdão recorrido 

requer revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível ante o 

óbice da Súmula 7/STJ 5. Recurso Especial conhecido somente com 

relação à preliminar de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC e, nessa 

extensão, não provido.(REsp 1827222/AL, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 11/10/2019. 

(REsp 1827222/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 17/09/2019, DJe 11/10/2019)PROCESSO CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. 

LOCALIZAÇÃO DE BENS. PENHORA SOBRE ATIVOS FINANCEIROS DA 

CONTA-CORRENTE DA EMPRESA. POSSIBILIDADE.1. A questão relativa 

ao bloqueio de numerário em contas correntes de empresa alvo de 

execução fiscal deve receber tratamento similar à penhora sobre o 

faturamento, a qual é admitida por esta Corte apenas em situações 

excepcionais e desde que cumpridas as formalidades estatuídas pela lei 

processual de regência, quais sejam, a) nomeação de administrador, b) 

apresentação da forma de administração e do esquema de pagamento, 

além de c)comprovação da inexistência de outros bens suficientes à 

garantia da execução.2. Recurso especial não-provido. (REsp 

797.928/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 14.02.2006, DJ 21.03.2006 p. 122). Assim, INDEFIRO, 

por ora, o pedido. Intime-se a parte exequente a se manifestar, em termos 

de prosseguimento, indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 15 

(quinze) dias. Saliente-se que, já foi realizada diligência via sistemas 

disponíveis a este juízo, sendo assim, não serão admitidos pedidos de 

reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a 

modificação da situação econômica do executado. Int. Cumpra-se. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000888-46.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELLYS LEANNE DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000888-46.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME EXECUTADO: WELLYS LEANNE DA SILVA 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. Às providências. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001567-12.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001567-12.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME EXECUTADO: ANDREA DOS SANTOS 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. Às 

providências. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001148-55.2019.8.11.0010

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:

MAYCON DA CRUZ LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001148-55.2019.8.11.0010. EXEQUENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME EXECUTADO: MAYCON DA CRUZ LIMA Visto, etc. 

Considerando a insistência da parte em não adimplir com o débito ora 

executado, bem como o fato de que foram esgotadas todas as tentavas 

de localizar bens passíveis de penhora, DEFIRO o requerimento da 

Exequente e, em consequência, determino a expedição de ofício ao 

empregador do Executado (MAYCON DA CRUZ LIMA, brasileiro, inscrito 

no RG n.º 28977661 e portador do CPF nº. 024.977.042 -36, residente e 

domiciliado na Avenida Pajé, nº. 168 – Frente ao Dario – Santa Luzia, 

Jaciara/MT, CEP 78.820-000), para que proceda ao depósito mensal, na 

Conta única do Poder Judiciário, do valor correspondente a 15% (quinze 

por cento) da remuneração líquida do devedor, até o limite do débito 

exequendo: R$ 1.167,17 (hum mil, cento e sessenta e sete reais e 

dezessete centavos). Ressalto que o percentual de 15% (quinze por 

cento) é apto a garantir concomitantemente a subsistência do Executado e 

uma rápida satisfação do débito, de modo que a presente medida se 

revela proporcional ao fim almejado. Intime-se a parte Executada da 

medida ora adotada para, querendo, manifestar no prazo de 05 (cinco) 

dias. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002096-31.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR COIMBRA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA TRES LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA CRISTINA DAMICO OAB - RS57705 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1002096-31.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: VICTOR COIMBRA DE SOUZA 

EXECUTADO: EDITORA TRES LTDA. Vistos, etc. Vieram os autos para 

análise do pedido de penhora de créditos a serem recebidos pela 
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executada, por meio das administradoras de cartão de crédito, no 

percentual de 10%, até o limite total da dívida executada (R$ 12.187,60). 

Ademais, verifica-se que houve diligência junto aos sistemas BacenJud e 

Renajud, no sentido de buscar bens aptos a serem constritos para 

garantirem a execução, contudo, a primeira resultou sem êxito. Desse 

modo, requer o exequente a constrição dos valores recebidos pela 

executada por meio das administradoras de cartão de crédito VISA, 

MASTERCARD e AMERICAN EXPRESS. Vejo que o exequente não se 

desincumbiu do seu ônus processual quanto à demonstração da 

inexistência de outros bens suscetíveis de penhora, não se fazendo 

presente a excepcionalidade capaz de deferir a adoção de tal medida 

constritiva. No caso, observa-se que a constrição de valores repassados 

pelas operadoras de cartão de crédito tem a mesma natureza de 

faturamento da empresa, uma vez que os valores auferidos pela empresa 

requerida por meio dos pagamentos realizados por seus clientes, com a 

utilização de cartão de crédito, são destinados à atividade econômica da 

empresa, e por isso integram o seu faturamento. Com feito, deve-se, antes 

de mais nada, observar as mesmas regras aplicáveis à penhora sobre 

faturamento. Pois bem. Nos termos do art. 866 do CPC, a penhora de 

faturamento diário de sociedade empresarial constitui medida excepcional 

que somente é admissível se preenchidos, concomitantemente, os 

seguintes requisitos: a) comprovada a inexistência de outros bens 

passíveis de garantir a execução ou, serem os indicados de difícil 

alienação; b) nomeação de administrador, ao qual incumbirá a 

apresentação das formas de administração e pagamento; c) fixação de 

percentual que não inviabilize a atividade econômica da empresa. Nesse 

sentido, o seguinte precedente: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. 

RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTS.489 E 1.022 DO CPC. 

INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA SOBRE FATURAMENTO. 

MEDIDA DE CARÁTER EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA A 

DECRETAÇÃO DA MEDIDA. REEXAME DO CONTEXTO 

FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.1. 

A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não 

caracteriza ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC.2. Consoante a 

jurisprudência do STJ, "a penhora de faturamento da empresa só pode 

ocorrer em casos excepcionais, que devem ser avaliados pelo magistrado 

à luz das circunstâncias fáticas apresentadas no curso da Execução, 

obedecendo o que preceitua o art.866 do CPC e desde que não existam 

outros bens penhoráveis e a constrição não afete o funcionamento da 

empresa" (REsp 1.696.970/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda 

Turma, DJe 19.12.2017).3. Hipótese em que a Corte a quo, com base nos 

elementos de convicção, concluiu que não foram preenchidos os 

requisitos para a decretação da medida. Asseverou: "(...) Não há 

elementos concretos que demonstrem a tentativa de localização de bens 

da empresa em seu próprio endereço nem tampouco que foi diligenciado 

junto aos cartórios de registros de imóveis na investida de localizar 

eventuais bens registrados em nome da devedora. Além do mais, ao que 

se verifica dos autos, a própria recorrente oferta diversos bens de sua 

titularidade como garantia à execução fiscal ajuizada em seu desfavor" (fl. 

365, e-STJ).4. Rever o entendimento consignado pelo acórdão recorrido 

requer revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível ante o 

óbice da Súmula 7/STJ 5. Recurso Especial conhecido somente com 

relação à preliminar de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC e, nessa 

extensão, não provido.(REsp 1827222/AL, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 11/10/2019. 

Desse modo, constata-se que o exequente, requereu tão somente a 

constrição de ativos financeiros via sistema Bacenjud e Renajud, não 

esgotando os outros meios de pesquisa de bens, a exemplo de imóveis em 

nome da empresa executada, ônus este que lhe incumbe. Assim, 

INDEFIRO, por ora, o pedido. Intime-se a parte exequente a se manifestar, 

em termos de prosseguimento, indicar bens passíveis de penhora, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Saliente-se que, já foi realizada diligência via 

sistemas disponíveis a este juízo, sendo assim, não serão admitidos 

pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre 

a modificação da situação econômica do executado. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001991-54.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO RODRIGUES DALEFFE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO RODRIGUES DALEFFE OAB - MT11677-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001991-54.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: JOSE EDUARDO RODRIGUES 

DALEFFE EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Noto que 

devidamente intimado o ente público executado, conforme ID nº 18399779, 

não apresentou embargos. Em manifestação contida no ID nº 30005971, 

houve requerimento expresso do credor abrindo mão do excedente de 

seu crédito junto ao ente público. Portanto, remeta-se os autos ao 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça 

para cálculo de liquidação do débito, conforme determina o Provimento nº. 

11/2017-CM. Deverão ser encaminhados os documentos elencados no art. 

3º, § 1º do aludido Provimento, por malote digital/e-mail. Após juntada do 

cálculo de liquidação, expeça-se RPV nos moldes do artigo 535, § 3º, II do 

CPC, devendo ser instruído com os documentos descritos no art. 4º, § 1º 

do Provimento supracitado. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz 

de Direito Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002546-71.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ARAMITAN FARIA CASSIANO JORGE DE CARVALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE CARVALHO OAB - MT1792-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO 

GROSSO (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1002546-71.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: ARAMITAN FARIA CASSIANO 

JORGE DE CARVALHO EXECUTADO: ESTADO DO MATO GROSSO - 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos. Noto que devidamente intimado o ente público executado, 

conforme ID nº 19229637, não apresentou embargos. Em manifestação 

contida no ID nº 30250948, houve requerimento expresso do credor 

abrindo mão do excedente de seu crédito junto ao ente público. Portanto, 

remeta-se os autos ao Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência 

do Tribunal de Justiça para cálculo de liquidação do débito, conforme 

determina o Provimento nº. 11/2017-CM. Deverão ser encaminhados os 

documentos elencados no art. 3º, § 1º do aludido Provimento, por malote 

digital/e-mail. Após juntada do cálculo de liquidação, expeça-se RPV nos 

moldes do artigo 535, § 3º, II do CPC, devendo ser instruído com os 

documentos descritos no art. 4º, § 1º do Provimento supracitado. Int. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002130-06.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO RODRIGUES DALEFFE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO RODRIGUES DALEFFE OAB - MT11677-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Estado do Mato Grosso/Procuradoria Geral (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1002130-06.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: JOSE EDUARDO RODRIGUES 

DALEFFE EXECUTADO: ESTADO DO MATO GROSSO/PROCURADORIA 

GERAL, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Considerando que a parte 

executada devidamente citada para querendo, opor embargos, 

manteve-se inerte, nos termos do artigo 535, §3º, inciso I, do CPC, 
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homologo o cálculo apresentado pela parte exequente e 

consequentemente determino a imediata expedição de ofício requisitório de 

pequeno valor, nos moldes do artigo 535, § 3º, II do CPC, devendo ser 

instruído com os documentos descritos no art. 4º, § 1º do Provimento 

11/2017-CM. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000126-59.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA APARECIDA RAMOS MESTRE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000126-59.2019.8.11.0010. EXECUTADO: BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. EXEQUENTE: ANGELA APARECIDA RAMOS MESTRE Vistos. No 

tocante a petição retro, consigno que o pedido já foi deferido, conforme se 

infere da decisão juntada no ID nº 25943500 – itens 5 e 6. Pois bem, 

Intime-se a parte exequente a se manifestar, em termos de 

prosseguimento do feito, a fim de que indique bens passíveis de penhora, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. Saliente-se que, já foi 

realizada diligência via sistemas disponíveis a este juízo, sendo assim, não 

serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o 

exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. 

Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Comarca de Juara

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000201-74.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

A. P. D. S. (AUTOR(A))

M. D. S. M. D. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. M. D. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEYVID NEVES DELBOM OAB - MS0017788A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JUARA DESPACHO Processo: 1000201-74.2019.8.11.0018. AUTOR(A): 

ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS, MATEUS DOS SANTOS MOREIRA DA 

SILVA REU: VANILDO MOREIRA DA SILVA Vistos, etc. CUMPRA-SE a 

decisão judicial retro. Considerando a Portaria-Conjunta 249/2020, que 

estabelece medidas de prevenção ao contágio pelo COVID-19, inclusive o 

fechamento dos fóruns judiciais do Estado de Mato Grosso, SERVIRÁ 

CÓPIA DA PRESENTE DECISÃO COMO TERMO DE COMPROMISSO, 

MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO, CARTA PRECATÓRIA e OFÍCIO no 

que couber, priorizando a comunicação de forma eletrônica. Às 

providências. JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000219-61.2020.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE DE LIMA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONI BERGAMASCHI DA FONSECA OAB - MT0005810A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOIZES GOMES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JUARA SENTENÇA Processo: 1000219-61.2020.8.11.0018. REQUERENTE: 

MARLENE DE LIMA DE OLIVEIRA REQUERIDO: MOIZES GOMES DE 

OLIVEIRA Vistos, etc. Trata-se de Ação de Retificação de Registro 

proposta por Marlene de Lima de Oliveira. Entretanto, nota-se que o 

endereçamento da petição inicial está destinado à Comarca de Porto dos 

Gaúchos, bem como nas fls.23 a parte autora se manifestou informando 

erro material no momento da distribuição desta, requerendo a baixa no 

protocolo, bem como salientando que novo protocolo será realizado 

corretamente na Comarca de Porto dos Gaúchos pela própria patrona. É o 

relatório FUNDAMENTO E DECIDO. O pedido de desistência formulado pela 

parte autora merece acolhimento, porquanto é lícito a esta, a qualquer 

momento, desistir do processo. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o feito 

sem resolução de mérito na forma do art. 485, inciso VIII, do CPC. Sem 

Custas. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as 

formalidades legais. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA Juiz 

de Direito.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000344-97.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO SERGIO DA CRUZ (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JUARA DESPACHO Processo: 1000344-97.2018.8.11.0018. AUTOR(A): 

BANCO DO BRASIL SA REU: ANTONIO SERGIO DA CRUZ Vistos. Tendo 

em vista que a última atualização do cálculo se deu em maio/2018, 

INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar nos 

autos demonstrativo de débito devidamente atualizado com juros e 

correção monetária. Após, voltem imediatamente os autos conclusos para 

deliberações acerca do pedido retro. Considerando a Portaria-Conjunta 

249/2020, que estabelece medidas de prevenção ao contágio pelo 

COVID-19, inclusive o fechamento dos fóruns judiciais do Estado de Mato 

Grosso, SERVIRÁ CÓPIA DA PRESENTE DECISÃO COMO TERMO DE 

COMPROMISSO, MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO, CARTA 

PRECATÓRIA e OFÍCIO no que couber, priorizando a comunicação de 

forma eletrônica. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. JULIANO 

HERMONT HERMES DA SILVA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000542-03.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ARLETE GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLY ALBERTO HEITMANN NETO OAB - MT0020763A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MUNICÍPIO DE JUARA (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 INTIMAÇÃO Promovo a intimação da 

parte autora para, querendo, manifestar acerca do despacho ID 30670324 

no prazo de 10 (dez) dias. JUARA, 25 de março de 2020. (Assinado 

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

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

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

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

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

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

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

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

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

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

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000216-43.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

J. V. R. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. A. C. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEYVID NEVES DELBOM OAB - MS0017788A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JUARA DESPACHO Processo: 1000216-43.2019.8.11.0018. REQUERENTE: 

JHON VANI RODRIGUES DA SILVA REQUERIDO: JOCELIA APARECIDA 

CRUZ Vistos etc. Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, 

especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, demonstrando 

a imperiosidade de sua produção, no prazo de 15 dias. Decorrido o prazo, 

sem a devida manifestação, o que deverá ser certificado, voltem-me 

conclusos. Considerando a Portaria-Conjunta 249/2020, que estabelece 

medidas de prevenção ao contágio pelo COVID-19, inclusive o fechamento 

dos fóruns judiciais do Estado de Mato Grosso, SERVIRÁ CÓPIA DA 

PRESENTE DECISÃO COMO TERMO DE COMPROMISSO, MANDADO DE 

CITAÇÃO/INTIMAÇÃO, CARTA PRECATÓRIA e OFÍCIO no que couber, 

priorizando a comunicação de forma eletrônica. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA Juiz 

de Direito.

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

Processo Número: 1002056-88.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

A. P. C. G. (AUTOR(A))

S. G. G. Q. (AUTOR(A))

A. Q. J. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KETLYN CAROLINE SCHMID OAB - MT0021200A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. Q. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RODRIGO SCHNEIDER OAB - MT0007824A (ADVOGADO(A))

 

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 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

Intimo a parte requerida para, no prazo legal. apresentar contestação. 

JUARA, 25 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: 1001585-72.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MERCEDES LOPES FARTO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JUARA DESPACHO Processo: 1001585-72.2019.8.11.0018. AUTOR(A): 

MERCEDES LOPES FARTO DA SILVA REU: BANCO BMG S.A Vistos etc. 

Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, especifiquem as 

partes as provas que pretendem produzir, demonstrando a imperiosidade 

de sua produção, no prazo de 15 dias. Decorrido o prazo, sem a devida 

manifestação, o que deverá ser certificado, voltem-me conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. JULIANO HERMONT 

HERMES DA SILVA Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001585-72.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MERCEDES LOPES FARTO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JUARA DESPACHO Processo: 1001585-72.2019.8.11.0018. AUTOR(A): 

MERCEDES LOPES FARTO DA SILVA REU: BANCO BMG S.A Vistos etc. 

Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, especifiquem as 

partes as provas que pretendem produzir, demonstrando a imperiosidade 

de sua produção, no prazo de 15 dias. Decorrido o prazo, sem a devida 

manifestação, o que deverá ser certificado, voltem-me conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. JULIANO HERMONT 

HERMES DA SILVA Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000320-98.2020.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

LIUDMILA REGINA ANDREASSY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARIA ANTUNES DA SILVA OAB - PR52683 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZA JUVENIANO STENHAUSEN (REQUERIDO)

 

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 Intimo a parte autora 

para efetuar o recolhimento de custas da diligência do oficial de justiça, no 

p r a z o  l e g a l ,  n o  s i t e  d o  T J M T 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/emissao/selecionar-servico), ou informar 

que proporcionará meios para cumprimento da diligência. JUARA, 26 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 
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celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000444-81.2020.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA ALVES FERREIRA (EXECUTADO)

F. A. FERREIRA ARTEFATOS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JUARA DESPACHO Processo: 1000444-81.2020.8.11.0018. EXEQUENTE: 

ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: F. A. FERREIRA ARTEFATOS - 

ME, FERNANDA ALVES FERREIRA Vistos etc. CITEM-SE os executados, 

conforme pugnado, a fim de que, no prazo de 05 dias, paguem a dívida 

com os acréscimos legais, ou garantam a execução com oferecimento de 

bens à penhora, observando a ordem prevista no art. 9° da Lei 6.830/80. 

As partes executadas poderão, querendo, oferecer embargos no prazo 

de 30 dias (artigo 16 da Lei 6.830/80), contados da intimação da penhora. 

Não pago o débito nem garantida à execução, o Senhor Oficial de Justiça 

fará a penhora de bens do (a) devedor (a), procedendo-se desde logo à 

avaliação, devendo este valor constar do termo ou auto de penhora. No 

caso de não oferecimento de embargos, ou se forem rejeitados, conforme 

inteligência do artigo 23 da Lei 6.830/80, a alienação de quaisquer bens 

penhorados será feita em leilão público, sejam móveis ou imóveis. O leilão 

será precedido de publicação de edital, afixado no local de costume, na 

sede do Juízo, e publicado em resumo, uma só vez, gratuitamente, na 

imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação do edital e do leilão 

não poderá ser superior a 30 (trinta) dias, nem inferior a 10 (dez) dias. Se 

considerar necessário, poderá o Senhor Meirinho utilizar-se dos 

benefícios do artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo Civil (Lei n. 

13.105/2015). Para o caso de pronto pagamento da dívida, FIXO, desde já, 

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

causa. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Considerando a 

Portaria-Conjunta 249/2020, que estabelece medidas de prevenção ao 

contágio pelo COVID-19, inclusive o fechamento dos fóruns judiciais do 

Estado de Mato Grosso, SERVIRÁ CÓPIA DA PRESENTE DECISÃO COMO, 

MANDADO de CITAÇÃO/INTIMAÇÃO, CARTA PRECATÓRIA, e OFÍCIO no 

que couber, priorizando a comunicação de forma eletrônica. JULIANO 

HERMONT HERMES DA SILVA Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000445-66.2020.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HAROLDO CRISTIANO AVELINO (EXECUTADO)

MARIA APARECIDA AVELINO DA SILVA (EXECUTADO)

ANTONIO NETTO BURILE DA SILVA (EXECUTADO)

PEDRO DA SILVA FERREIRA (EXECUTADO)

P. DA SILVA FERREIRA MADEIRAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JUARA DESPACHO Processo: 1000445-66.2020.8.11.0018. EXEQUENTE: 

ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: P. DA SILVA FERREIRA 

MADEIRAS, PEDRO DA SILVA FERREIRA, ANTONIO NETTO BURILE DA 

SILVA, MARIA APARECIDA AVELINO DA SILVA, HAROLDO CRISTIANO 

AVELINO Vistos etc. CITEM-SE os executados, conforme pugnado, a fim 

de que, no prazo de 05 dias, paguem a dívida com os acréscimos legais, 

ou garantam a execução com oferecimento de bens à penhora, 

observando a ordem prevista no art. 9° da Lei 6.830/80. As partes 

executadas poderão, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 dias 

(artigo 16 da Lei 6.830/80), contados da intimação da penhora. Não pago o 

débito nem garantida à execução, o Senhor Oficial de Justiça fará a 

penhora de bens do (a) devedor (a), procedendo-se desde logo à 

avaliação, devendo este valor constar do termo ou auto de penhora. No 

caso de não oferecimento de embargos, ou se forem rejeitados, conforme 

inteligência do artigo 23 da Lei 6.830/80, a alienação de quaisquer bens 

penhorados será feita em leilão público, sejam móveis ou imóveis. O leilão 

será precedido de publicação de edital, afixado no local de costume, na 

sede do Juízo, e publicado em resumo, uma só vez, gratuitamente, na 

imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação do edital e do leilão 

não poderá ser superior a 30 (trinta) dias, nem inferior a 10 (dez) dias. Se 

considerar necessário, poderá o Senhor Meirinho utilizar-se dos 

benefícios do artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo Civil (Lei n. 

13.105/2015). Para o caso de pronto pagamento da dívida, FIXO, desde já, 

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

causa. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Considerando a 

Portaria-Conjunta 249/2020, que estabelece medidas de prevenção ao 

contágio pelo COVID-19, inclusive o fechamento dos fóruns judiciais do 

Estado de Mato Grosso, SERVIRÁ CÓPIA DA PRESENTE DECISÃO COMO, 

MANDADO de CITAÇÃO/INTIMAÇÃO, CARTA PRECATÓRIA, e OFÍCIO no 

que couber, priorizando a comunicação de forma eletrônica. JULIANO 

HERMONT HERMES DA SILVA Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000446-51.2020.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IRACEMA VEDOVETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JUARA DESPACHO Processo: 1000446-51.2020.8.11.0018. EXEQUENTE: 

ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: IRACEMA VEDOVETO Vistos 

etc. CITEM-SE os executados, conforme pugnado, a fim de que, no prazo 

de 05 dias, paguem a dívida com os acréscimos legais, ou garantam a 

execução com oferecimento de bens à penhora, observando a ordem 

prevista no art. 9° da Lei 6.830/80. As partes executadas poderão, 

querendo, oferecer embargos no prazo de 30 dias (artigo 16 da Lei 

6.830/80), contados da intimação da penhora. Não pago o débito nem 

garantida à execução, o Senhor Oficial de Justiça fará a penhora de bens 

do (a) devedor (a), procedendo-se desde logo à avaliação, devendo este 

valor constar do termo ou auto de penhora. No caso de não oferecimento 

de embargos, ou se forem rejeitados, conforme inteligência do artigo 23 da 

Lei 6.830/80, a alienação de quaisquer bens penhorados será feita em 

leilão público, sejam móveis ou imóveis. O leilão será precedido de 

publicação de edital, afixado no local de costume, na sede do Juízo, e 

publicado em resumo, uma só vez, gratuitamente, na imprensa oficial. O 

prazo entre as datas de publicação do edital e do leilão não poderá ser 

superior a 30 (trinta) dias, nem inferior a 10 (dez) dias. Se considerar 

necessário, poderá o Senhor Meirinho utilizar-se dos benefícios do artigo 

212, § 2º, do Novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015). Para o 

caso de pronto pagamento da dívida, FIXO, desde já, os honorários 

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

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Considerando a 

Portaria-Conjunta 249/2020, que estabelece medidas de prevenção ao 

contágio pelo COVID-19, inclusive o fechamento dos fóruns judiciais do 

Estado de Mato Grosso, SERVIRÁ CÓPIA DA PRESENTE DECISÃO COMO, 

MANDADO de CITAÇÃO/INTIMAÇÃO, CARTA PRECATÓRIA, e OFÍCIO no 

que couber, priorizando a comunicação de forma eletrônica. JULIANO 

HERMONT HERMES DA SILVA Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000072-35.2020.8.11.0018
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Parte(s) Polo Ativo:

L. D. A. (REQUERENTE)

A. C. A. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLENN CHRISTIAN SORVOS OAB - PR67517 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. S. F. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALINE DE SOUZA FERNANDES OAB - PR85316 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JUARA DESPACHO Processo: 1000072-35.2020.8.11.0018. REQUERENTE: 

A. C. A. F., LUZINEIDE DE ALVARENGA REQUERIDO: PAULO SERGIO 

FIRMINO Vistos etc. Considerando os termos da Portaria-Conjunta 

249/2020, que estabelece medidas de prevenção ao contágio pelo 

COVID-19, inclusive o fechamento dos fóruns judiciais do Estado de Mato 

Grosso, DETERMINO a suspensão da audiência outrora designada. 

Considerando, ainda, o caráter temporal indeterminado do estado de 

excepcionalidade pelo qual passa o país, e visando evitar sucessivas 

redesignações de audiência e desperdício de trabalho, DETERMINO que o 

presente feito aguarde concluso em gabinete até o restabelecimento da 

situação de normalidade e a reabertura do trabalho forense externo, 

oportunidade em que a solenidade será reagendada para a data mais 

breve possível, de acordo com a pauta deste juízo. Intimem-se, via DJe. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. JULIANO HERMONT HERMES DA 

SILVA Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000072-35.2020.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

L. D. A. (REQUERENTE)

A. C. A. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLENN CHRISTIAN SORVOS OAB - PR67517 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. S. F. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALINE DE SOUZA FERNANDES OAB - PR85316 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JUARA DESPACHO Processo: 1000072-35.2020.8.11.0018. REQUERENTE: 

A. C. A. F., LUZINEIDE DE ALVARENGA REQUERIDO: PAULO SERGIO 

FIRMINO Vistos etc. Considerando os termos da Portaria-Conjunta 

249/2020, que estabelece medidas de prevenção ao contágio pelo 

COVID-19, inclusive o fechamento dos fóruns judiciais do Estado de Mato 

Grosso, DETERMINO a suspensão da audiência outrora designada. 

Considerando, ainda, o caráter temporal indeterminado do estado de 

excepcionalidade pelo qual passa o país, e visando evitar sucessivas 

redesignações de audiência e desperdício de trabalho, DETERMINO que o 

presente feito aguarde concluso em gabinete até o restabelecimento da 

situação de normalidade e a reabertura do trabalho forense externo, 

oportunidade em que a solenidade será reagendada para a data mais 

breve possível, de acordo com a pauta deste juízo. Intimem-se, via DJe. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. JULIANO HERMONT HERMES DA 

SILVA Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000135-60.2020.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. D. E. D. R. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. F. P. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. R. (DEPRECANTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JUARA DESPACHO Processo: 1000135-60.2020.8.11.0018. REQUERENTE: 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA REQUERIDO: ARTUR 

FERREIRA PATROCINIO Vistos etc. Considerando os termos da 

Portaria-Conjunta 249/2020, que estabelece medidas de prevenção ao 

contágio pelo COVID-19, inclusive o fechamento dos fóruns judiciais do 

Estado de Mato Grosso, DETERMINO a suspensão da audiência outrora 

designada. Considerando, ainda, o caráter temporal indeterminado do 

estado de excepcionalidade pelo qual passa o país, e visando evitar 

sucessivas redesignações de audiência e desperdício de trabalho, 

DETERMINO que o presente feito aguarde concluso em gabinete até o 

restabelecimento da situação de normalidade e a reabertura do trabalho 

forense externo, oportunidade em que a solenidade será reagendada para 

a data mais breve possível, de acordo com a pauta deste juízo. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. JULIANO HERMONT HERMES DA 

SILVA Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000356-43.2020.8.11.0018

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. (REQUERIDO)

 

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 Intimo a parte autora 

para efetuar o recolhimento de custas da diligência do oficial de justiça, no 

p r a z o  l e g a l ,  n o  s i t e  d o  T J M T 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/emissao/selecionar-servico), ou informar 

que proporcionará meios para cumprimento da diligência. JUARA, 26 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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000401-47.2020.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUNICE GONCALVES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT15814-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Pedro Alves da Silva (REQUERIDO)

 

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 Intimo a parte autora 

para efetuar o recolhimento de custas da diligência do oficial de justiça, no 

p r a z o  l e g a l ,  n o  s i t e  d o  T J M T 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/emissao/selecionar-servico), ou informar 

que proporcionará meios para cumprimento da diligência. JUARA, 26 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 
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endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000873-82.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO LEANDRO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

Magistrado(s):

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JUARA DESPACHO Processo: 1000873-82.2019.8.11.0018. AUTOR(A): 

GERALDO LEANDRO DA SILVA REU: BANCO CETELEM S.A. Vistos etc. 

Diante das informações juntadas aos autos id. n. 30169248, intime-se a 

parte autora para se manifestar em 10 dias. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Considerando a Portaria-Conjunta 249/2020, que estabelece 

medidas de prevenção ao contágio pelo COVID-19, inclusive o fechamento 

dos fóruns judiciais do Estado de Mato Grosso, SERVIRÁ CÓPIA DA 

PRESENTE DECISÃO COMO, MANDADO de CITAÇÃO/INTIMAÇÃO, CARTA 

PRECATÓRIA, e OFÍCIO no que couber, priorizando a comunicação de 

forma eletrônica. JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA Juiz de Direito.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66182 Nr: 3169-70.2014.811.0018

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antoninho João Colete

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jackson F. Coleta Coutinho - 

OAB:9172- B, JOSE EDUARDO POLISEL GONÇALVES - OAB:12009

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:OAB/MT 12.208-A

 Intimar o patrono do executado da petição do autor de Ref:54.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000744-77.2019.8.11.0018

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 BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JUARA SENTENÇA Processo: 1000744-77.2019.8.11.0018. AUTOR(A): 

NITEVALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA REU: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/ 

AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO E DANOS MORAIS ajuizada por NITEVALDO RIBEIRO DE 

OLIVEIRA em desfavor do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, 

ambos qualificados nos autos. Busca a parte autora a restituição, em 

dobro, dos valores descontados de seu benefício previdenciário pela 

requerida, sustentando que não firmou o Contrato de Empréstimo 

Consignado nº 803092663, no valor de R$ 1.167,66, que teve início em 

03/2015, em 72 parcelas de R$33,22 cada. Informou ainda, que o último 

desconto se em 12/2018. Afirmou que não recebeu o valor contratado. 

Requereu ainda, a condenação em danos morais. Citada, a parte requerida 

apresentou contestação e documentos. Em sede de preliminares, alegou 

prescrição e falta de interesse de agir, bem como reconhecimento de 

conexão com os 1000742-10.2019.8.11.0018, sob a alegação de 

identidade do pedido e causa de pedir. No mérito, afirmou que o contrato 

de empréstimo foi firmado de forma regular, apresentado o contrato 

assinado pela parte autora, informando a conta bancária em que houve o 

depósito do valor contratado. Assim, requereu a improcedência da 

demanda, sem a devolução em dobro das parcelas, bem como o 

afastamento da condenação em dano moral. Por fim, apresentou pedido 

contraposto requerendo a declaração da legalidade do contrato. 

Impugnação à contestação apresentada pela parte autora. É o relatório. 

DECIDO. Inicialmente, julgo antecipadamente os pedidos, nos termos do art. 

355, inciso I, do Código de Processo Civil, ante a suficiência da prova 

documental acostada aos autos e a desnecessidade de se produzir 

outras provas. Apesar da alegação da parte requerida, a legislação 

consumerista é aplicável ao caso, que versa sobre indiscutível relação de 

consumo. E, em se tratando de fato do produto ou serviço, como no caso, 

a inversão do ônus da prova é ope legis (art. 14, § 3º, CDC). Assim, 

aplica-se ao acaso o art. 27 do CDC, afastando a preliminar de 

reconhecimento da prescrição trienal. Quanto à preliminar de falta de 

interesse de agir, entendo que se confunde com o mérito. Por fim, quanto 

à conexão, não vislumbro identidade de causa de pedir, já que oriundos de 

relações jurídicas distintas. Assim, afasto as preliminares aventadas. 

Passo ao exame do mérito. A parte autora alega que não realizou a 

contratação do empréstimo consignado, tampouco recebeu o valor 

contratado. Por outro lado, a parte ré alega que houve contratação 

regular, juntando, inclusive, cópia do contrato assinado pela parte autora, 

no qual consta a conta bancária na qual realizada o depósito do valor 

contratado. Além do mais, do contrato juntado pela parte ré, constam os 

dados pessoais da parte autora, correspondentes aos indicados na 

petição inicial e documentos que a instruem, sua assinatura e cláusula 

expressa de autorização para desconto do empréstimo consignado. Há, 

ainda, cópia dos documentos pessoais da parte autora, inclusive a 1ª via 

da Carteira de Identidade, sendo que na inicial consta a 2ª vis deste 

documento. Houve, ainda, a informação de qual conta bancária em foi 

realizado o depósito, com a indicação de que o valor foi creditado na conta 

bancária da parte autora, cujos dados não foram por ela impugnados. 

Logo, ao contrário do alegado pela parte autora, não há falar em não 

contratação do empréstimo consignado nem em descontos indevidos em 

seu benefício porque houve contratação regular. Não há razão alguma 

para invalidar o contrato voluntariamente firmado entre as partes, não 

havendo que se falar em vício de consentimento, abusividade de cláusulas 

contratuais ou falta de ciências das referidas cláusulas. Vale dizer que a 

inversão do ônus da prova não traduz no acolhimento das alegações da 

arte autora, devendo todas as provas trazidas aos autos ser analisadas 

pelo julgador. Assim, a improcedência dos pedidos iniciais é medida de 

rigor. Por outro lado, o reconhecimento do pedido contraposto deve ser 

acolhido, diante da fundamentação apresentada. Ante o exposto, julgo 

IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, resolvendo o mérito do processo, 

nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como 

JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto no sentido de reconhecer 

como válido e regular o contrato firmado entre as partes. Condeno a parte 

autora no pagamento de custas e de honorários, nos termos do art. 85, § 

2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% sobre o valor atualizado da 

causa, cuja exigibilidade fica suspensa porque beneficiária da justiça 

gratuita. Após o trânsito, à CAA. P.R.I. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Considerando a Portaria-Conjunta 249/2020, que estabelece 
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medidas de prevenção ao contágio pelo COVID-19, inclusive o fechamento 

dos fóruns judiciais do Estado de Mato Grosso, SERVIRÁ CÓPIA DA 

PRESENTE DECISÃO COMO, MANDADO de CITAÇÃO/INTIMAÇÃO, CARTA 

PRECATÓRIA, e OFÍCIO no que couber, priorizando a comunicação de 

forma eletrônica. JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000513-50.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUZIA FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO INTERMEDIUM SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS FELIPE PROCOPIO DE CARVALHO OAB - MG101488 

(ADVOGADO(A))

ANDRE SOUZA GUIMARAES OAB - MG150552 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JUARA SENTENÇA Processo: 1000513-50.2019.8.11.0018. AUTOR(A): 

MARIA LUZIA FERREIRA DA SILVA REU: BANCO INTERMEDIUM SA Vistos 

etc. MARIA LUZIA FERREIRA DA SILVA ajuizou a presente ação de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA 

DE PAGAMENTO/ AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO CUMULADA COM 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS em face do BANCO 

INTERMEDIUM S.A alegando que de seu benefício de n. 1252122443 foi 

descontado empréstimo advindo de Reserva de Margem Consignável – 

RMC, no valor mensal compreendido entre R$39,56 a R$ 42,93, mesmo 

sem fazer uso do cartão de crédito. Requereu a declaração de nulidade 

da contratação que ensejou os descontos pela reserva de margem 

consignável, a restituição em dobro dos valores descontados e 

indenização por dano moral. Citado, a parte requerida contestou e 

apresentou documentos. Em síntese, pugnou pela improcedência dos 

pedidos, porque a contratação fora regular. Informou que a parte autora 

firmou o contrato de nº 9552, informando que não houve liberação de 

valores, conforme prevista em legislação. Informou ainda, que conforme 

previsão contratual expressa, realiza o desconto mínimo do valor nos 

rendimentos da parte autora e o pagamento do restante da fatura fica a 

cargo do consumidor. Os valores são descontados no percentual 

conforme contratado. Impugnou o pleito de dano moral, bem como direito à 

restituição em dobro de qualquer quantia. Na hipótese de condenação, 

pede a aplicação da proporcionalidade e razoabilidade. Intimada para se 

manifestar, a parte autora apresentou impugnação à contestação. É o 

relatório. DECIDO. Inicialmente, verifica-se que o caso comporta o 

julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, ante a suficiência da prova documental acostada aos 

autos e a desnecessidade de se produzir outras provas. Não preliminares 

ou questões prejudiciais a serem analisadas. Assim, passo ao exame do 

mérito. A parte autora alega que não fez uso do cartão de crédito, 

tampouco autorizou a cobrança por reserva de margem consignável e que 

o valor cobrado é exorbitante, tornando a dívida impagável. Mas, a parte ré 

alega que houve contratação regular, juntando a cópia do contrato. 

Verifica-se que no contrato constam os dados pessoais da parte autora, 

sua assinatura e cláusula expressa de autorização para desconto em 

folha por reserva de margem consignável. Há, ainda, cópia dos 

documentos pessoais da parte autora. Logo, ao contrário do alegado pela 

parte autora, não há que se falar em descontos indevidos em seu 

benefício porque houve contratação regular. Quanto ao fato de não haver 

comprovação de utilização do cartão pela parte autora, verifica-se que 

assiste razão à parte requerida, uma vez que a utilização do cartão é 

mera liberalidade da parte que o contratou. Assim, a forma de pagamento 

do débito através da reserva de margem consignável tem previsão 

contratual expressa e, não há razão alguma para invalidar o contrato 

voluntariamente firmado entre as partes. Não que se falar em vício do 

consentimento quando se tratar de insatisfação da parte com os encargos 

incidentes sob esta modalidade contratual. Conforme previsto no contrato, 

desconta-se apenas parte da dívida, ficando a parte autora responsável 

pelo pagamento do remanescente. Desse modo, a alegação da parte 

autora de que a dívida tornou-se "impagável" resulta justamente da 

inadimplência da parte autora. Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES os 

pedidos iniciais, resolvendo o mérito do processo, nos termos do art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora no 

pagamento de custas e de honorários, cuja verba, com fulcro no art. 85, § 

2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% sobre o valor atualizado da 

causa, cuja exigibilidade fica suspensa porque beneficiária da justiça 

gratuita. Após o trânsito em julgado. P. R. I. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Considerando a Portaria-Conjunta 249/2020, que estabelece 

medidas de prevenção ao contágio pelo COVID-19, inclusive o fechamento 

dos fóruns judiciais do Estado de Mato Grosso, SERVIRÁ CÓPIA DA 

PRESENTE DECISÃO COMO, MANDADO de CITAÇÃO/INTIMAÇÃO, CARTA 

PRECATÓRIA, e OFÍCIO no que couber, priorizando a comunicação de 

forma eletrônica. JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA Juiz de Direito.

2ª Vara

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001421-10.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA RIBEIRO BARTOLOMEU (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GHYSLEN ROBSON LEHNEN OAB - MT0015312A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1001421-10.2019.8.11.0018. AUTOR(A): MARIA 

RIBEIRO BARTOLOMEU REU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. 

D E C I S Ã O Compulsando os autos, verifico que não consta a juntada de 

comprovante do pagamento de taxas e custas judiciais ou mesmo 

comprovação de hipossuficiência para concessão do benefício da justiça 

gratuita, motivo pelo qual deixo de receber a inicial. Desse modo, intime-se 

a parte autora para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, do 

CPC), acoste aos autos comprovantes de pagamento de custas e taxas 

sobre o valor da causa, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos 

termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. Transcorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me concluso. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000447-36.2020.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE ANDRADE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINALVA RAMOS RODRIGUES OAB - MT0012462A (ADVOGADO(A))

JOSELIA RIBEIRO DA SILVA OAB - MT27552/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1000447-36.2020.8.11.0018 POLO ATIVO:MARIA JOSE 

ANDRADE DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSELIA 

RIBEIRO DA SILVA, MARINALVA RAMOS RODRIGUES POLO PASSIVO: 

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Audiência Juizado Especial - Juara Data: 

12/05/2020 Hora: 08:00 , no endereço: RUA ANITA GARIBALDI, 94W, BOA 

VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 . 26 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Comarca de Juína

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 13/2020 – DF

 CONSIDERANDO o teor da Portaria 12/2020 – DF, que disciplinou os 
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procedimentos para o teletrabalho e outras providências durante o período 

de vigência da Portaria-Conjunta n. 249, no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso,

 RESOLVE,

Art. 1º - ALTERAR o art. 4º da Portaria 12/2020 – DF para constar que, em 

casos imprescindíveis ao cumprimento dos ditames da Portaria-Conjuta 

249/2020, será permitida a entrada de servidor somente para os serviços 

essenciais, assim entendido aqueles que importem em perecimento de 

direito e, ainda assim, apenas pelo período de tempo necessário e, em 

regime de revezamento, caso haja necessidade de comparecimento de 

mais de um servidor.

Parágrafo único: O servidor deverá informar antecipadamente à 

administração deste Juízo acerca da necessidade de sua presença nas 

dependências do fórum, solicitando autorização por qualquer meio de 

comunicação, através da Gestora Geral, que encaminhará imediatamente 

a apreciação deste magistrado, para deferimento ou não da entrada nas 

dependências do Fórum.

 Ar. 2º - DETERMINAR que o servidor responsável pelo Cartório 

Distribuidor promova o protocolo/distribuição dos processos no Sistema 

Apolo remotamente durante o expediente forense.

Art. 3º - ESTABELECER que a prestação de serviços dos servidores que 

não comportarem o teletrabalho, serão compensados posteriormente, nos 

termos do § 2º do artigo 2º da Portaria-Conjunta n. 249/2020.

 Art. 4º - Publique-se no DJE e afixe-se cópia da presente na porta de 

entrada do prédio do Fórum, e após, encaminhe-se, para conhecimento 

para à Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso – 

TJMT, Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CGJ-MT, 

Juízes da Primeira e Segunda Vara desta Comarca, Promotoria de Justiça, 

Delegacias de Polícia, Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, 

Coordenador Militar, Policia Militar e servidores desta Comarca.

 Juína , 25 de março de 2020.

VAGNER DUPIM DIAS

Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001236-48.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ROLDON ALFREDO FOGACA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LEMOS GIL OAB - MT0014933A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINDAURA VARGENS DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

JOSE LIMA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - MT22196-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA EFETUAR O RECOLHIMENTO DO 

VALOR DA DILIGÊNCIA MARGEADA PELO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, 

CONFORME ID 26084973.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001236-48.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ROLDON ALFREDO FOGACA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LEMOS GIL OAB - MT0014933A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINDAURA VARGENS DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

JOSE LIMA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - MT22196-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, 

ACERCA DO DECURSO DE PRAZO PARA OS REQUERIDOS 

CONTESTAREM.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000839-57.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

SIGMA AGROPECUARIA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO MORELI OAB - PR13052-O (ADVOGADO(A))

LUIZ FERNANDO VILLA MORELI OAB - MT65716-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TERCARIOL REPRESENTACOES EM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 

EPP (EXECUTADO)

Marcio Antonio Terçariol (EXECUTADO)

Osmar Oliveira (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO OAB - MT0008249S 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, 

ANTE O DECURSO DE PRAZO CERTIFICADO NOS AUTOS.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000604-56.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO MARTINS LAZARINI (REU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, SE 

MANIFESTAR ACERCA DA DEVOLUÇÃO DA CARTA PRECATÓRIA 

NEGATIVA.

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

Processo Número: 1001038-79.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

F. R. G. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO OAB - MT21923/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. M. G. (REU)

L. S. M. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARLENE FERNANDES DOS SANTOS OAB - MT0018730A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA SE MANIFESTAR, NO PRAZO 

LEGAL, NO QUE ENTENDER DE DIREITO, ANTE A CERTIDÃO DE ID 

30702774.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000601-04.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDENIR GARCIA MENDES (REU)

MARILZA ALVES DE OLIVEIRA MENDES (REU)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000601-04.2018.8.11.0025 

AUTOR(A): ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES REU: MARILZA ALVES DE OLIVEIRA MENDES, VALDENIR 

GARCIA MENDES VISTOS. Considerando que os sistemas SIEL (eleitoral) e 

INFOSEG têm apresentado resultados mais eficientes na localização de 

informações sobre o endereço atualizado das partes, determino que a 

diligência requerida seja realizada por meio de tais ferramentas. Restando 

frutífera a providência, cite-se. Caso contrário, intime-se o exequente para 

se manifestar em 05 dias. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com 

as cautelas de estilo. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000704-79.2016.8.11.0025
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Parte(s) Polo Ativo:

HILTON CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - MT22196-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SALVADOR VENDRAMINI PAES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL JERÔNIMO SANTOS OAB - MT0013389A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000704-79.2016.8.11.0025 

REQUERENTE: HILTON CAMPOS REQUERIDO: PAULO SALVADOR 

VENDRAMINI PAES V I S T O S. Ante ao trânsito em julgado da sentença 

prolatada (Id. 26602144), intime-se o credor para regularizar o pedido de 

Id. 30289896, adotando os procedimentos necessários ao prosseguimento 

da execução nos autos principais – nº 1000704-79.2016.811.0025, no 

prazo de 15 dias. Translade-se cópia do julgado para a execução em 

apenso. Inexistindo outras manifestações, arquivem-se os autos com as 

baixas e cautelas de estilo. Às providências. FABIO PETENGILL, Juiz de 

Direito.

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000351-05.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SALVADOR VENDRAMINI PAES (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL JERÔNIMO SANTOS OAB - MT0013389A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HILTON CAMPOS (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - MT22196-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000351-05.2017.8.11.0025 

EMBARGANTE: PAULO SALVADOR VENDRAMINI PAES EMBARGADO: 

HILTON CAMPOS Processo nº 1000704-79.2016.8.11.0025 REQUERENTE: 

HILTON CAMPOS REQUERIDO: PAULO SALVADOR VENDRAMINI PAES V I 

S T O S. Ante ao trânsito em julgado da sentença prolatada (Id. 26602144), 

intime-se o credor para regularizar o pedido de Id. 30289896, adotando os 

procedimentos necessários ao prosseguimento da execução nos autos 

principais – nº 1000704-79.2016.811.0025, no prazo de 05 dias. 

Translade-se cópia do julgado para a execução em apenso. Inexistindo 

outras manifestações, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de 

estilo. Às providências. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000649-26.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

S. E. F. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA SIMIONATTO OAB - MT14577/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. L. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS OAB - MT19095/O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, QUERENDO E NO PRAZO LEGAL, 

APRESENTAR IMPUGNAÇÃO A CONTESTAÇÃO APRESENTADA AOS 

AUTOS.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000251-84.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO VINICIUS FARESIN DE OLIVEIRA OAB - MT20971/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO CASTORINO DE SOUZA - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente, e, tendo em vista que a intimação da 

parte autora não foi publicada pelo sistema PJE, impulsiono o presente 

feito, a fim de que seja realizada nova intimação.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000434-16.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

J. D. S. D. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE ALVES THEODORO DE MORAES OAB - MT11950/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. G. D. F. (REQUERIDO)

G. H. M. F. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000434-16.2020.8.11.0025 

REQUERENTE: JULYANE DA SILVA DANTAS REQUERIDO: GLEIDISON 

HENRIQUE MOREIRA FELIX, L. G. D. F. V I S T O S. Preenchidos os 

requisitos do art. 260 do CPC, cumpra-se conforme descrito no campo 

finalidade: 1). Busca e apreensão do infante LUCAS GABRIEL DANTAS 

FELIX, bem como promover a citação e intimação do requerido GLEIDISON 

HENRIQUE MOREIRA FELIX. Comunique-se imediatamente a autora da ação 

para que adote as providências necessárias para condução do infante até 

a comarca de Sapezal/MT. Cientifiquem-se os agentes da Infância e 

Juventude para acompanhamento da diligência. Cumpra-se servindo a 

cópia desta decisão como mandado/ofício, no que couber. Após o cabal 

cumprimento do ato deprecado, devolva-se ao juízo deprecante com as 

nossas homenagens. Às providências. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1001312-43.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR ROSSETTO GUGEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLY FERNANDA MELCHERT OAB - MT0018610A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO CERTIFICO que decorreu o prazo de 15 (quinze) dias em 

10/03/2020, para interposição de recurso, sem manifestação. CERTIFICO 

ainda que em cumprimento ao art. 1º, VI, 'a', da Ordem de Serviço nº 

01/2014 (DJE 13.01.2014), remeto os presentes autos ao Juizado de 

Origem. Cuiabá-MT, 11 de março de 2020 HENRIQUE ELIAS PEDROSO DE 

BARROS ALBUQUERQUE ANALISTA JUDICIÁRIO

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 89938 Nr: 4217-14.2012.811.0025

 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: VIVIAN RAMONE GOULARD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIEL MARCIO DALEFFI, SÃO CAETANO 

TRANSPORTADORA LTDA, GUAPORE CARNE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427-O/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A, SILVIA BONTEMPO - OAB:4.186, SILVIO 

EDUARDO POLIDORIO - OAB:13968/MT

 Doutro lado, estando presentes os requisitos de validade, existência e 

eficácia do negócio jurídico, e por versar a lide sobre direitos disponíveis 

que admitem transação, assim como respeitados os impedimentos e limites 

legais à fixação de obrigações entre particulares, HOMOLOGO para que 

surta seus efeitos jurídicos e legais o acordo firmado nos autos da ação 

de n. 4217-14.2012.811.0025 (cod. 89938), e, não tendo havido qualquer 

denúncia de inadimplemento, presume-se a quitação, razão porque 

EXTINGO, por sentença, a ação suso mencionada, nos moldes do artigo 

487, III, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.Custas na forma da avença, 

pela parte que assumiu a responsabilidade indenizatória.Expeça-se o 

alvará pertinente, nos valores e percentuais fixados no termo de 
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transação e, após o recolhimento das custas, arquive-se definitivamente, 

realizando as baixas e anotações de estilo. Às providências com relação 

aos dois processos.Juína (MT), 25 de março de 2020. FABIO 

PETENGILL,Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 89939 Nr: 4218-96.2012.811.0025

 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: VIVIAN RAMONE GOULARD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCGDS, ELIEL MARCIO DALEFFI, BRADESCO 

SEGUROS S.A, SÃO CAETANO TRANSPORTADORA LTDA, GUAPORE 

CARNE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427-O/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A, GAYA LEHN SCHNEIDER - OAB:, LUANA 

CRISTINA DE ARAUJO CANOVA - OAB:17820-MT, RENATO CHAGAS 

CORRÊA DA SILVA - OAB:8184-A/MT, SILVIA BONTEMPO - OAB:4.186, 

SILVIO EDUARDO POLIDORIO - OAB:13968/MT, SUELEN DAIANA DE 

ARAUJO CANOVA - OAB:16366

 Esquadrinhadas as questões, determino o desapensamento das ações, 

ante a natureza diversa dos direitos transacionados, e a remessa dos 

autos ao Parquet, para manifestação sobre os termos do acordo 

celebrado na ação indenizatória de n. 4218-96.2012.811.0025.Doutro lado, 

estando presentes os requisitos de validade, existência e eficácia do 

negócio jurídico, e por versar a lide sobre direitos disponíveis que admitem 

transação, assim como respeitados os impedimentos e limites legais à 

fixação de obrigações entre particulares, HOMOLOGO para que surta 

seus efeitos jurídicos e legais o acordo firmado nos autos da ação de n. 

4217-14.2012.811.0025 (cod. 89938), e, não tendo havido qualquer 

denúncia de inadimplemento, presume-se a quitação, razão porque 

EXTINGO, por sentença, a ação suso mencionada, nos moldes do artigo 

487, III, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.Custas na forma da avença, 

pela parte que assumiu a responsabilidade indenizatória.Expeça-se o 

alvará pertinente, nos valores e percentuais fixados no termo de 

transação e, após o recolhimento das custas, arquive-se definitivamente, 

realizando as baixas e anotações de estilo. Às providências com relação 

aos dois processos.Juína (MT), 25 de março de 2020. FABIO 

PETENGILL,Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 114460 Nr: 5630-57.2015.811.0025

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA RONCHI DIAS - 

OAB:2.738/RO, IZAURA JOSÉ PADILHA DOS SANTOS - OAB:MT/21.066, 

JANAÍNA BRAGA DE ALMEIDA - OAB:13701, Maike Francisco Lipsch 

- OAB:MT0018081O, PEDRO FRANCISCO SOARES - OAB:12999/O, 

VANILDA ESTEVÃO DA SILVA RODRIGUES CONTREIRAS - OAB:240/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLARI JOSÉ STUANI - 

OAB:OAB/MT 21.949/O, OSWALDO LOPES DE SOUZA - OAB:3682-A

 Por conseguinte, DEFIRO o direito de visitas pugnado pelo autor, que será 

delimitado no dispositivo decisório e, nesse diapasão, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido exordial e IMPROCEDENTE a 

pretensão reconvencional para:(a)Homologar a composição judicial 

(transação) entabulada entre as partes quanto ao reconhecimento e 

dissolução da sociedade conjugal existente entre os litigantes no período 

de junho de 2003 a abril 2014, com efeitos patrimoniais somente a partir de 

outubro de 2010, quando a união deixou de ser multilateral;(b)no mesmo 

passo, homologar a transação estabelecida quanto à guarda unilateral da 

filha do casal dissolvido, Gisely Constância Fermina e Silva; (c)fixar, por 

sentença, com caráter definitivo, respeitada a condição mutável dos 

alimentos, regida pelo binômio necessidade/possibilidade, o dever de 

prestação alimentícia atribuível ao genitor da infante Gisely, nos valores 

ajustados em audiência de mediação, ou seja, a proporção equivalente a 

1,27 vezes o salário mínimo nacional (o que hoje significa, R$ 1,327,15) 

mais 100% das despesas extraordinárias de natureza médica, hospitalar, 

farmacêutica e escolar, aí inserida, escola regular e cursos de extensão 

(línguas e congêneres), mediante a devida comprovação da 

excepcionalidade;(d) Determinar a partilha dos bens amealhados na 

constância da união estável, indicados na fundamentação decisória, quais 

sejam, veículo FIAT/Pálio Fire Way Econ, 1.0, ano/modelo 2015 e imóvel 

urbano situado no Lote 11, quadra 05, Projeto de Expansão Juína, 

matriculado no CRI da Comarca sob n. 9.210, os quais, por absoluta 

incapacidade das partes de estabelecer melhor forma de divisão, deverão 

ser avaliados por perito escolhido pelos litigantes e custeado por eles e 

alienado pela via particular, também às expensas dos demandantes, 

dividindo-se o resultado em duas frações iguais, abatendo-se da parte da 

ré o valor do veículo, confessadamente alienado unilateralmente por 

ela;(e) reconhecer o direito de visitas do genitor em relação à ....

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000657-08.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANE VANUSA GOSSLER DE LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000657-08.2016.8.11.0025 

[Contratos Bancários] EXEQUENTE: BANCO BRADESCO EXECUTADO: 

FABIANE VANUSA GOSSLER DE LIMA VISTOS. Frustrada a tentativa de 

localização de ativos financeiros em nome do executado passiveis de 

constrição judicial, pugna o exequente pela realização de pesquisa 

eletrônica, por parte do juízo, a fim de localizar bens móveis/imóveis em 

nome do devedor que possam estar registrados no sistema de consulta de 

dados denominado INFOJUD. 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. Dito isso, é evidente que se está diante de medida de grande valia, 

mas que dever ser manejada com temperamentos, uma vez que se 

adentra à intimidade de dados cuja finalidade é fiscal e não processual. 

Sobre o tema a jurisprudência do STJ[1] se firmou no sentido que a 

utilização do sistema INFOJUD não está mais condicionada ao 

esgotamento das vias extrajudiciais para busca de bens penhoráveis do 

devedor, eis que com a entrada em vigor da Lei 11.382/2006, uma das 

inovações nela tratadas é justamente prestigiar a efetividade da 

execução, promovendo o impulsionamento do feito da forma que melhor 

atenda aos interesses do credor, em detrimento do mau pagador. Sendo 

assim, não localizados valores pecuniários suficientes para garantia da 

execução, retorna ao credor a disponibilidade e a responsabilidade pela 

localização de bens expropriáveis do devedor. Neste sentido, ante o largo 

tempo de tramitação processual e que as diligências promovidas no intuito 

de encontrar bens de propriedade da executada restaram infrutíferas, 

parece-me que se acham satisfeitas as condições e requisitos 

ensejadores do arrefecimento da proteção constitucional do devedor ao 

sigilo fiscal e justificam o DEFERIMENTO do pedido de pesquisas de bens 

de sua propriedade passíveis de penhora, por meio do sistema de 

consulta de dados denominado INFOJUD. Ainda, diligencie-se por meio do 

sistema RENAJUD, na tentativa de localizar veículos em nome do 

executado e que não possuam restrições de qualquer natureza. Os autos 

deverão permanecer em gabinete até a efetivação da medida. Realizada a 

pesquisa, dê-se vistas ao exequente pelo prazo de 05 (cinco) dias. 

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito [1] AgRg no REsp 1.322.436, Rel. Min. Assusete 

Magalhães, DJe 17.08.2015; REsp 1.522.644, Rel. Min. Humberto Martins, 

DJe 01/07/2015; AgRg no REsp 1.522.840; Rel. Min. Mauro Campbell 

Marques, DJe 10/06/2015; REsp 1.522.678, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 

18/05/2015.

Sentença
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Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001146-11.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

G. D. S. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILMAR DO CARMO ADORNO OAB - MT16247-B (ADVOGADO(A))

DANIEL NOVAES FORTES OAB - MT22919/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1001146-11.2017.8.11.0025 REQUERENTE: G. D. S. 

C. REQUERIDO: SEGURADORA LÍDER VISTOS E EXAMINADOS. Ação de 

Cobrança de Indenização de Seguro DPVAT, vertida por Geisiane da Silva 

Cesario de Oliveira, menor impúbere, neste ato representada por sua 

genitora, Selma da Silva Cesário, em face de Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S.A., objetivando receber indenização no 

valor equivalente a 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), corrigida 

monetariamente, referente ao seguro obrigatório de responsabilidade civil 

de veículo automotor (DPVAT), em decorrência do falecimento do seu 

genitor, Gelson de Oliveira, vítima de acidente de trânsito ocorrido na data 

de 24 de agosto de 2017, conforme relatado na peça vestibular. 

Devidamente citada, a parte requerida apresentou defesa, alegando, 

dentre outras questões, preliminar de ausência de interesse de agir em 

razão da ausência de prévio requerimento da indenização na esfera 

administrativa. Instada a se manifestar, a autora refutou a preliminar 

avençada, defendendo a desnecessidade de prévio esgotamento da via 

administrativa, bem como que a oferta de peça defensiva pela requerida é 

suficiente para caracterizar a pretensão resistida e demonstrar o 

interesse de agir da postulante. Formalizados, vieram os autos conclusos 

para deliberações. É breve o relato. Fundamento e Decido. Como é cediço, 

a controvérsia levantada nos autos restou pacificada em entendimento 

sufragado pelo Plenário do STF, no julgamento de repercussão geral 

reconhecida no Recurso Extraordinário nº 631.240 - Tema 350, non se 

discutiu a constitucionalidade da exigência de prévio requerimento 

administrativo como condição para o ajuizamento de ação previdenciária, 

cuja tese firmada encontra-se reproduzida na ementa do referido acordão: 

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição 

de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com 

o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A 

concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do 

interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de 

sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal 

para sua análise. (...) 6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do 

presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio 

requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será 

observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de 

Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá 

implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado 

contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela 

resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos 

itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 

(...).” (STF - RE 631240, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 

03/09/2014, Acórdão eletrônico repercussão geral – Mérito, DJe-220, 

DIVULGADA 07-11-2014, PUBLICADA 10-11-2014). Em que pese a 

decisão verse sobre a concessão de benefícios previdenciários, o 

referido julgado estendeu a aplicação da tese às demais pretensões de 

concessão original de outras vantagens jurídicas, como exposto no voto 

do relator, Min. Roberto Barroso: “18. As regras acima valem para 

pretensões de concessão original de outras vantagens jurídicas que, 

embora não constituam benefícios previdenciários, também dependem de 

uma postura ativa do interessado: é o caso, e.g., dos pedidos de 

averbação de tempo de serviço.” Nesse contexto, em decisão 

monocrática proferida em 10/10/2014, no Recurso Extraordinário nº 

839.314, o Min. Luiz Fux aplicou ao seguro obrigatório (DPVAT) o 

entendimento firmado no Recurso Extraordinário nº 631.240, 

reconhecendo a ausência de interesse de agir do beneficiário em virtude 

da falta de prévio requerimento administrativo. Assim restou redigida a 

decisão: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. 

DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 

INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO 

GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631.240-RG. “O 

estabelecimento de condições para o exercício do direito de ação é 

compatível com o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no 

art. 5º, XXXV da Constituição Federal. A ameaça ou lesão a direito aptas a 

ensejar a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se 

caracterizam após o prévio requerimento administrativo, o qual não se 

confunde com o esgotamento das instâncias administrativas, consoante 

firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral 

reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Sessão 

do (...).”dia 03.09.14, (RE 839314, Rel. Min. Luiz Fux, j. 10/10/2014, publ. 

DJe-202, divulg. 15/10/2014, public. 16/10/2014) Posteriormente, diversos 

outros julgados do STF acompanharam o entendimento: RE 938348, Rel. 

Min. LUIZ FUX, j. 17/02/2016, publ. DJe-034; RE 938340, Rel. Min. LUIZ 

FUX, j. 16/02/2016, publ. DJe-031; RE 826876, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, j. 

05/05/2015, publ. DJe-107; RE 826890, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, j. 

19/09/2014, publ. DJe-193. Na hipótese dos autos, a ação foi proposta em 

17/09/2017, portanto, após o julgamento do recurso representativo da 

controvérsia, datado de 03/09/2014, bem como a autora não se 

desincumbiu de provar que efetivamente formulou requerimento 

administrativo para obtenção do pagamento indenizatório do Seguro 

DPVAT, e nem sequer apresentou qualquer negativa expedida pela 

seguradora, de modo que restou caracterizada falta de interesse de agir 

no ajuizamento da presente ação. Vale ressaltar que a apresentação de 

contestação judicial pela parte requerida não afasta a ausência de 

interesse processual da autora. Nesse mesmo sentido: “[...] Ademais, a 

circunstância de ter havido contestação judicial pela parte agravada não 

influi na ausência de interesse processual da parte, considerando que o 

ajuizamento da ação não respeitou o binômio necessidade e utilidade, vez 

que sua pretensão poderia ter sido atendida na esfera administrativa sem 

a necessidade de se incitar provimento judicial. [...] Diante do exposto, nos 

termos do art. 253, parágrafo único, II, b, do RISTJ, conheço do agravo 

para negar provimento ao recurso especial. Com supedâneo no art. 85, § 

11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios 

devidos ao recorrido de 15% para 16% sobre o valor da causa, 

observada a concessão de gratuidade de justiça. Publique-se.” (ARESP Nº 

1.494.888 - SC (2019/0121583-7), Rel. Ministro Raul Araújo, julgado em 

25/06/2019, DJe 28/06/2019) Nesses moldes, considerando que o 

interesse processual é expresso pelo binômio necessidade e adequação, 

e, nesse sentido, ausente a comprovação do prévio requerimento 

administrativo da indenização pleiteada, não mais persistindo o interesse 

de agir, a extinção da presente lide é medida que se impõe. Diante do 

exposto, julgo extinto o processo, na forma do art. 485, inciso VI, do 

Código de processo Civil/2015, ante a falta de interesse jurídico no 

prosseguimento do feito. Ante ao princípio da causalidade, custas 

processuais e honorários sucumbenciais, arbitrados 20% do valor 

atualizado da causa, nos termos do artigo 85 do CPC, mantendo suspensa 

sua exigibilidade, nos termos do artigo 85 do CPC. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000073-04.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO CLEMENTINO DA SILVA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA FERNANDES DE ALMEIDA OAB - MT17249/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Gorcineia Gomes da Costa Silva (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo nº 1000073-04.2017.8.11.0025 REQUERENTE: 

PEDRO CLEMENTINO DA SILVA NETO REQUERIDO: GORCINEIA GOMES 

DA COSTA SILVA VISTOS. Trata-se de ação de divórcio vertida por 

PEDRO CLEMENTINO DA SILVA NETO em face de GORCINEIA GOMES DA 

COSTA SILVA objetivando pôr fim à relação matrimonial celebrada entre 
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as partes. Aduz o requerente que se casou com a requerida em 20 de 

agosto de 1989, sob o regime de comunhão parcial de bens e que há mais 

de 20 anos decidiram pôr fim ao vinculo conjugal. Afirma, ainda, que 

durante a união matrimonial não tiveram filhos nem mesmo bens a partilhar. 

Formada a angularidade da relação jurídica processual (Id. 17804045), a 

parte autora deixou trancorrer in albis o prazo para apresentar defesa (Id. 

24012011), limitando-se tão somente a informar que não poderia 

comparecer na audiência designada por não possuir condições 

financeiras de se deslocar até este Juízo. Instado a se manifestar, o 

requerente pugnou pela aplicação da multa prevista no artigo 334, § 8° do 

NCPC em razão do não comparecimento da requerida na solenidade, bem 

como pela decretação da sua revelia e o julgamento antecipado da lide. É 

breve o relato. Decido. Conforme já relatado, a requerida apesar de 

regularmente citada e advertida quanto às consequências jurídicas da 

inércia, não respondeu a presente ação, razão porque, nos termos do art. 

344 do CPC, bem como art. 7º da Lei nº 5.478/1968, decreto sua revelia. 

No que se refere ao pedido de aplicação da multa do artigo 334, § 8° do 

NCPC, a pretensão não merece acolhimento, eis que apesar de não ter 

comparecido no ato, a requerida justificou o seu não comparecimento por 

não possuir recursos financeiros para se deslocar a esta comarca, já que 

atualmente reside no município de São Felipe D’Oeste/RO. Nesses moldes, 

considerando a justificativa apresentada, indefiro o pedido de aplicação de 

multa formulado. Enveredado ao mérito da discussão, posto que a revelia 

não produz efeitos definitivos sobra as ações que versam sobre o estado 

das pessoas, cabe recordar que a alteração introduzida pela Emenda 

Constitucional nº 66/2010, que modificou o art. 226, §6º, da CF, introduziu 

novo sistema de apreciação do divórcio, excluindo a separação judicial e 

permitindo o divórcio sem causa e prazos. Ademais, decorrem do texto 

introduzido duas inovações constitucionais, quais sejam: (a) A primeira, ao 

excluir do ordenamento brasileiro a separação judicial. (b) A segunda, ao 

dispor que para decretação do divórcio não se exige prazos ou causas. E 

mais, a legislação ordinária comprovadamente não foi recepcionada pela 

EC nº 66/2010, em razão da exclusão de sua referência no texto 

constitucional. Não se trata de simples omissão da separação judicial no 

texto ou não ser inserida por não dissolver o casamento, o que autorizaria 

sua permanência no sistema brasileiro, coexistindo com o divórcio, de 

forma que a referência à legislação ordinária foi excluída do texto da 

emenda constitucional com o objetivo expresso de abolir a separação 

judicial. Importante ressaltar, que a decretação do divórcio, por outro lado, 

não veda aos ex-cônjuges reconciliarem, casando-se novamente nas 

mesmas condições do casamento anterior. Não se justifica a manutenção 

da separação jurídica apenas em razão da reconciliação, diante da 

possibilidade de casarem-se novamente. Desta forma, não obstante os 

entendimentos contrários, no sentido da permanência da anacrônica 

separação judicial, aplicando-se a legislação infraconstitucional, entendo 

que tais razões não se sustentam diante da interpretação histórica e 

lógico-sistemática. A preclara Maria Berenice Dias assim se manifesta: “A 

nova regra entrou imediatamente em vigor, não carecendo de 

regulamentação. Afinal, o divórcio está regrado no Código Civil, e a Lei do 

Divórcio manda aplicar ao divórcio consensual o procedimento da 

separação por mútuo consentimento (art. 40, § 2º). Assim, nada mais é 

preciso para implementar a nova sistemática. Por isso é necessário alertar 

que a novidade atinge as ações em andamento. Todos os processos de 

separação perderam o objeto por impossibilidade jurídica do pedido (CPC 

267, inc. VI). Não podem seguir tramitando demandas que buscam uma 

resposta não mais contemplada no ordenamento jurídico. (...) Como a 

pretensão do autor, ao propor a ação, era pôr um fim ao casamento, e a 

única forma disponível no sistema legal pretérito era a prévia separação 

judicial, no momento em que tal instituto deixa de existir, ao invés de 

extinguir o processo cabe/deve o juiz transformá-la em ação de divórcio.” 

E continua: “A verdade é uma só: a única forma de dissolução do 

casamento é o divórcio, eis que o instituto da separação foi banido – e em 

boa hora – do sistema jurídico pátrio. Qualquer outra conclusão 

transformaria a alteração em letra morta. A nova ordem constitucional veio 

para atender ao anseio de todos e espancar definitivamente a culpa do 

âmbito do Direito das Famílias. Estava mais do que na hora de acabar com 

uma excrescência que só se manteve durante anos pela histórica 

resistência à adoção do divórcio. Mas, passados mais de 30 anos nada, 

absolutamente nada justifica manter uma dupla via para assegurar o direito 

à felicidade, que nem sempre está na manutenção coacta de um 

casamento já roto”. (DIAS, Maria Berenice. EC 66/10 – e agora? Disponível 

em http://www.mariaberenice.com.br. Acesso em 25.10.2010). Pelos 

entendimentos acima esposados, importante frisar que desnecessária a 

comprovação do lapso temporal antes exigido, bem como a demonstração 

de quaisquer causas para consubstanciar o divórcio. Ademais, não há 

óbice para o deferimento do pedido, já que inexiste filhos menores e bens 

a partilhar. Diante do exposto, pela presença dos pressupostos legais e 

por tudo mais que dos autos consta, acolho o pedido inicial formulado por 

Pedro Clementino da Silva Neto para DECLARAR DISSOLVIDO O VÍNCULO 

CONJUGAL que mantinha com Gorcineia Gomes da Costa Silva, 

JULGANDO PROCEDENTE o pedido e, por conseguinte, DECRETO-LHES O 

DIVÓRCIO na forma convencionada na inicial, fazendo-o com fundamento 

no artigo 37 da Lei n° 6.515/77 c/c artigo 226 § 6º da Constituição federal. 

Isento as partes do pagamento de custas e emolumentos judiciais, por 

serem beneficiários da justiça gratuita, nos termos do artigo 98 do CPC. 

Transitada em julgado, expeça-se o mandado de averbação, junto ao 

Cartório de Registro Civil respectivo, fazendo constar que a parte 

requerente voltará a usar o nome de solteira. Oportunamente, feitas as 

devidas anotações e comunicações, arquivem-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

FABIO PETENGILL Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000048-20.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - MT22196-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIA EVANGELISTA CANGUSSU GARCIA (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: Intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar-se acerca da certidão de id nº 23747036. JUÍNA, 26 de março 

de 2020. (Assinado Digitalmente) Marcos Bodstein Villaça Filho Analista 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000755-85.2019.8.11.0025

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:

AIRES POLESE (REU)

ROSA MARIA PASSAMANI POLESE (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 FINALIDADE: Intime-se 

a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca da 

certidão de id nº 23975460. JUÍNA, 26 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Marcos Bodstein Villaça Filho Analista Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000650-16.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO DE QUEIROZ (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: Intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar-se acerca da certidão de id nº 23951074. JUÍNA, 26 de março 

de 2020. (Assinado Digitalmente) Marcos Bodstein Villaça Filho Analista 
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Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000029-14.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

LORIVAL CASTILHOS PIMENTEL (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: Intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar-se acerca da certidão de id nº 23955195. JUÍNA, 26 de março 

de 2020. (Assinado Digitalmente) Marcos Bodstein Villaça Filho Analista 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000504-67.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIMAS FERREIRA DA SILVA (REU)

RUBENS MARQUES (REU)

 

PROCESSO n. 1000504-67.2019.8.11.0025 POLO ATIVO: ASSOCIACAO 

JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO JURUENA-AJES 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NADER THOME NETO POLO PASSIVO: 

DIMAS FERREIRA DA SILVA e outros FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, DA PARTE AUTORA, acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação Sala: CEJUSC JUÍNA Data: 19/08/2020 

Hora: 13:30 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: 

(65) 66 3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 . 26 de março 

de 2020 FRANKLIN J. ALVES BASTOS (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002577-12.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO ALEXANDRE SILVA 03191683100 (REU)

 

PROCESSO n. 1002577-12.2019.8.11.0025 POLO ATIVO:ASSOCIACAO 

JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO JURUENA-AJES 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NADER THOME NETO POLO PASSIVO: 

DIEGO ALEXANDRE SILVA 03191683100 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, DA PARTE AUTORA acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada, BEM COMO PARA 

CONHECIMENTO DA CERTIDÃO DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA DE ID 

30154853, E REQUERER O QUE ENTENDER POR DIREITO NO PRAZO 

LEGAL DE 05 (CINCO) DIAS. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação Sala: CEJUSC JUÍNA Data: 17/08/2020 Hora: 13:00 , no 

endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 . 26 de março de 2020 

FRANKLIN J. ALVES BASTOS (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001003-51.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

APOLONIO DE ANDRADE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

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: "...intimem-se as partes para em 05 (cinco) dias 

especificarem as provas que eventualmente pretendam produzir em 

audiência, justificando concretamente a pertinência de cada uma, sob 

pena de indeferimento...." JUÍNA, 26 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Marcos Bodstein Villaça Filho Analista Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000635-42.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCILENE APARECIDA ALEIXO COELHO (REU)

 

PROCESSO n. 1000635-42.2019.8.11.0025 POLO ATIVO: ASSOCIACAO 

JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO JURUENA-AJES 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NADER THOME NETO POLO PASSIVO: 

MARCILENE APARECIDA ALEIXO COELHO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, DA PARTE AUTORA NA PESSOA DO SEU ADVOGADO acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada, 

bem como para requerer o que entender por direito no prazo legal de 05 

(cinco) dias. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

Sala: CEJUSC JUÍNA Data: 19/08/2020 Hora: 14:10 , no endereço: PRAÇA 

DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 3566-1563, CENTRO, JUÍNA 

- MT - CEP: 78320-000 . 26 de março de 2020 FRANKLIN J. ALVES 

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

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001273-75.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRO SCHERNTHANNER LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

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:"...intimem-se as partes para em 05 (cinco) dias especificar 

as provas que eventualmente pretendam produzir em audiência, 

justificando concretamente a pertinência de cada uma, sob pena de 

indeferimento...." JUÍNA, 26 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Marcos Bodstein Villaça Filho Analista Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000113-15.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELISANGELA PEREIRA DA SILVA (REU)

 

PROCESSO n. 1000113-15.2019.8.11.0025 POLO ATIVO:ASSOCIACAO 

JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO JURUENA-AJES 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NADER THOME NETO POLO PASSIVO: 

ELISANGELA PEREIRA DA SILVA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

DA PARTE AUTORA acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada, bem como para conhecimento da certidão 

juntada de ID 30080055, requerendo o que entender por direito no prazo 

legal de 05 (cinco) dias DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação Sala: CEJUSC JUÍNA Data: 19/08/2020 Hora: 14:50 , no 

endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 . 26 de março de 2020 
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FRANKLIN J. ALVES BASTOS (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000121-55.2020.8.11.0025

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)

 

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 

COMPAREÇA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO/ MEDIAÇÃO AGENDADA 

PARA O DIA 02/07/2020 14:40 CEJUSC - CENTRAL JUDICIÁRIA DE 

SOLUÇÃO DE CONFLITO DE JUÍNA. ADVERTÊNCIAS: A AUDIÊNCIA SERÁ 

REALIZADA NO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS – 

CEJUSC DE JUINA/MT. a) Não havendo autocomposição, sai o requerido 

intimado para oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias a partir 

da data da audiência, sob pena de incorrer nos efeitos da revelia (art. 344, 

NCPC). b) O não comparecimento injustificado do requerente ou do 

requerido à audiência de conciliação/mediação 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. JUÍNA, 8 de outubro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) FRANKLIN J. ALVES BASTOS Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001564-75.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA MARCIA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

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 15 (quinze) dias, 

apresentar impugnação à contestação de id nº 24477006. JUÍNA, 26 de 

março de 2020. (Assinado Digitalmente) Marcos Bodstein Villaça Filho 

Analista Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000789-94.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA DOS SANTOS DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON JOSE FRANCO OAB - MT6188-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO MUFATTO (REU)

ROSA BERTI MUFATTO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA GONCALVES FREITAS OAB - MT0019468A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (AUTORIDADE)

MUNICIPIO DE JUINA (AUTORIDADE)

JACIR CAMPANHARO (CONFINANTES)

JORGE LUIZ BERTOCHI (CONFINANTES)

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (AUTORIDADE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTORIDADE)

 

PROCESSO n. 1000789-94.2018.8.11.0025 POLO ATIVO:APARECIDA DOS 

SANTOS DE JESUS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NILSON JOSE 

FRANCO POLO PASSIVO: PEDRO MUFATTO e outros FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, DAS PARTES acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação Sala: CEJUSC JUÍNA Data: 

30/07/2020 Hora: 13:30 Tipo: Conciliação , no endereço: PRAÇA DOS 

TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT 

- CEP: 78320-000 . 26 de março de 2020 FRANKLIN J. ALVES BASTOS 

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

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001218-27.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

L. R. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO OAB - MT0008249S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. D. A. (REQUERIDO)

 

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 10 (dez) dias, 

manifestar-se acerca da certidão de id nº 24594564. JUÍNA, 26 de março 

de 2020. (Assinado Digitalmente) Marcos Bodstein Villaça Filho Analista 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001315-61.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DONILIO DOS SANTOS (AUTOR(A))

MARLENE DE SOUZA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR DA CRUZ E SOUZA OAB - MT0003543A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARLINDA BARRA DALAZEN (REU)

VILSON DALAZEN (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, REQUERER O QUE ENTENDER POR DIREITO. 

Valor da causa: $34,779.40 ESPÉCIE: [CONTRATOS BANCÁRIOS]

->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: 

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Endereço: BANCO BRADESCO S.A., 

s/n, NÚCLEO CIDADE DE DEUS, S/N, VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 

06029-900 POLO PASSIVO: Nome: ISAEL JOSE DA FONSECA - ME 

Endereço: Avenida 04 de Julho, 66, Centro, CASTANHEIRA - MT - CEP: 

78345-000 Nome: EZAEL THIAGO DOS SANTOS FONSECA Endereço: 

Avenida 04 de Julho, 01, Centro, CASTANHEIRA - MT - CEP: 78345-000 

Nome: ISAEL JOSE DA FONSECA Endereço: Avenida Giglio Rizieri, 66, 

Centro, CASTANHEIRA - MT - CEP: 78345-000 (Assinado Digitalmente) 

FRANKLIN J. ALVES BASTOS Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000398-08.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEUZAITA OLIVEIRA NARDY (EXECUTADO)

GEISLA OLIVEIRA NARDY (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: Intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar-se acerca da certidão de id nº 30727317, requerendo o que 

entender de direito. JUÍNA, 26 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Marcos Bodstein Villaça Filho Analista Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000301-08.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070527/3/2020 Página 145 de 272



M. A. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARIANE AGOSTINETTO OAB - MT20322/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. C. D. O. (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: Intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar-se acerca da certidão de id nº 24698369. JUÍNA, 26 de março 

de 2020. (Assinado Digitalmente) Marcos Bodstein Villaça Filho Analista 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000743-42.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

I. R. B. D. O. (EXEQUENTE)

K. I. B. D. O. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINCOLN MARCOS DE OLIVEIRA OAB - MT19390/O (ADVOGADO(A))

ADRIANA DE FATIMA DE BONFIM OAB - 008.289.411-65 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

N. G. D. O. (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 DAS PARTES PARA CIÊNCIA DA 

SENTENÇA DE ID 30700590. (Assinado Digitalmente) FRANKLIN J. ALVES 

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

Despacho Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1001555-16.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO DA CRUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA FERNANDES DOS SANTOS OAB - PR78733 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NORBERTO BOTTCHER (REU)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Processo: 1001555-16.2019.8.11.0025 AUTOR(A): JOSE 

ROBERTO DA CRUS REU: NORBERTO BOTTCHER Vistos, etc. Cuida-se de 

ação de interdito proibitório em que foi indeferido o pedido de concessão 

dos benefícios da justiça gratuita, formulado pelo requerente, oportunidade 

em que lhe foi concedido o prazo de 15 (quinze) dias para promover o 

recolhimento das custas judiciais e taxa judiciária, sob pena de extinção. 

Acerca dessa determinação, o requerente foi devidamente intimado via 

DJe em 05.12.2019, contudo apenas em 30.01.2020 manifestou-se 

requerendo a dilação do prazo ao argumento que encontrava-se com 

problemas de saúde, oportunidade em que apresentou atestado e 

encaminhamento médico para especialidade de neurocirurgia. Pois bem. 

Considerando que desde o pedido de dilação de prazo até a presente data 

já decorreram sessenta dias, concedo ao requerente o prazo 

improrrogável de 05 (cinco) dias para comprovar nos autos o recolhimento 

das custas judiciais e taxa judiciária, sob pena de extinção do feito e 

cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290, NCPC. Intime-se. 

Juína (MT), data da assinatura registrada no sistema. DAIANE MARILYN 

VAZ Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001199-21.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR PRETTO (REQUERENTE)

PRETTO & PRETTO LTDA. (REQUERENTE)

JANDIR PRETTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - MT22196-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1001199-21.2019.8.11.0025 POLO ATIVO:PRETTO & 

PRETTO LTDA. e outros (2) ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: YOUSSEF 

SAYAH EL ATYEH POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, DA PARTE AUTORA PARA APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO NO PRAZO LEGAL DE 15 DIAS. 13 de fevereiro de 2020. 

FRANKLIN J. ALVES BASTOS (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001354-24.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA SOUZA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO(A))

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 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:"...intimem-se as partes para em 05 (cinco) dias 

especificarem as provas que eventualmente pretendam produzir em 

audiência, justificando concretamente a pertinência de cada uma, sob 

pena de indeferimento...." JUÍNA, 26 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Marcos Bodstein Villaça Filho Analista Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000907-36.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATHEUS RENAN DA ROCHA CUSTODIO (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 

REQUERER O QUE ENTENDER POR DIREITO NO PRAZO LEGAL DE 15 

(QUINZE) DIAS JUÍNA, 26 de Março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

FRANKLIN J. ALVES BASTOS Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001118-72.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

F. E. D. A. S. (EXEQUENTE)

N. E. D. A. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS OAB - MT19095/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. F. S. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

J. G. D. A. S. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA QUE NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, MANIFESTE QUANTO A CERTIDÃO 

ID.29502886, REQUERENDO O QUE ENTENDER POR DIREITO. JUÍNA, 26 de 

março de 2020. (Assinado Digitalmente) FRANKLIN J. ALVES BASTOS 

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

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1000121-55.2020.8.11.0025

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)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO CITAÇÃO E 

INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA PROCESSO n. 1000121-55.2020.8.11.0025 Valor 

da causa: R$ 5.475,41 ESPÉCIE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO 

ATIVO: Nome: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Endereço: AVENIDA RIO BRANCO, 1485/1489, - DE 783 AO FIM - LADO 

ÍMPAR, CAMPOS ELÍSEOS, SÃO PAULO - SP - CEP: 01205-001 POLO 

PASSIVO: Nome: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Endereço: REDE CEMAT, RUA VEREADOR JOÃO BARBOSA 

CARAMURU 184, BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-900 

DESTINATÁRIO: Senhor(a) REQUERIDO - ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A A presente carta, extraída dos autos da 

RECLAMAÇÃO supra-identificada, tem por finalidade a CITAÇÃO de 

Vossa Senhoria, por todo o conteúdo da petição inicial, que se encontra 

disponibilizada no Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS 

DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006, bem como a sua INTIMAÇÃO para 

comparecer à audiência designada Tipo: Tipo: Conciliação Sala: CEJUSC 

JUÍNA Data: 02/07/2020 Hora: 14:40 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 

78320-000 ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte reclamante na 

petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de 

plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. Comparecendo a parte 

promovida, e não obtida a conciliação, deverá oferecer contestação, 

escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a audiência de 

conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 salários 

mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser julgada 

antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de instrução 

e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

JUÍNA-MT, 26 de março de 2020 FRANKLIN J. ALVES BASTOS (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000789-94.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA DOS SANTOS DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON JOSE FRANCO OAB - MT6188-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO MUFATTO (REU)

ROSA BERTI MUFATTO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA GONCALVES FREITAS OAB - MT0019468A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (AUTORIDADE)

MUNICIPIO DE JUINA (AUTORIDADE)

JACIR CAMPANHARO (CONFINANTES)

JORGE LUIZ BERTOCHI (CONFINANTES)

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (AUTORIDADE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTORIDADE)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA PROCESSO n. 1000789-94.2018.8.11.0025 Valor da causa: R$ 

93.714,30 ESPÉCIE: USUCAPIÃO (49) POLO ATIVO: Nome: APARECIDA 

DOS SANTOS DE JESUS Endereço: RUA FOZ DO IGUAÇU, S/N, CHÁCARA 

FUNDOS MODULO 5, RURAL, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 POLO 

PASSIVO: Nome: PEDRO MUFATTO Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, 

329N, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 Nome: ROSA BERTI 

MUFATTO Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, 329N, CENTRO, JUÍNA - 

MT - CEP: 78320-000 DESTINATÁRIO: Senhor(a) REQUERIDO - PEDRO 

MUFATTO e outros A presente carta, extraída dos autos da 

RECLAMAÇÃO supra-identificada, tem por finalidade a CITAÇÃO de 

Vossa Senhoria, por todo o conteúdo da petição inicial, que se encontra 

disponibilizada no Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS 

DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006, bem como a sua INTIMAÇÃO para 

comparecer à audiência designada Tipo: Tipo: Conciliação Sala: CEJUSC 

JUÍNA Data: 30/07/2020 Hora: 13:30 Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CEJUSC JUÍNA Data: 30/05/2019 Hora: 13:30 , no endereço: PRAÇA DOS 

TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT 

- CEP: 78320-000 ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à audiência 

designada, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte 

reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser 

proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. 

Comparecendo a parte promovida, e não obtida a conciliação, deverá 

oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a 

audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior 

a 20 salários mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser 

julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de 

instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

JUÍNA, 26 de março de 2020 FRANKLIN J. ALVES BASTOS (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: 1000422-02.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

NEIVA DALL AGNOL TABORDA (AUTOR)
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SADI TABORDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE VETTORELLO OAB - PR26206-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO - FUNAI (REU)

A UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (REU)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Processo: 1000422-02.2020.8.11.0025 AUTOR: SADI 

TABORDA, NEIVA DALL AGNOL TABORDA REU: A UNIÃO - FAZENDA 

NACIONAL, FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO - FUNAI Vistos, etc. 

Trata-se de ação ordinária ajuizada por Sadi Taborda e sua esposa em 

desfavor da União e FUNAI – Fundação Nacional do Índio, já qualificados 

nos autos. Diretamente ao ponto, em razão da composição do polo 

passivo, reconheço, de plano, a incompetência deste Juízo para 

processar e julgar o feito. Isso porque, nos termos do artigo 109, inciso I 

da Constituição da República, compete aos juízes federais a competência 

para processar e julgar “as causas em que a União, entidade autárquica 

ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, 

rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de 

trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho”. Desta 

feita, em atenção ao disposto no artigo 109, inciso I da Constituição 

Federal de 1988, declino a competência para processar e julgar a 

presente ação em favor da Justiça Federal - Subseção de Juína. 

Remetam-se autos, com as nossas homenagens. Juína (MT), data da 

assinatura registrada no sistema. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000013-26.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

OSCAR BATISTA SABOIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO LOPES DE SOUZA OAB - MT0003682S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Processo: 1000013-26.2020.8.11.0025 EXEQUENTE: OSCAR 

BATISTA SABOIA EXECUTADO: JOSE CARLOS PEREIRA Vistos, etc. 

Cuida-se de execução de título extrajudicial, fundamentada em nota 

promissória, objetivando o recebimento do valor de R$ 93.274,00 (noventa 

e três mil e duzentos e setenta e quatro reais). O despacho de Id n. 

27871399 foi claro ao determinar ao exequente que apresentasse, para 

fins de análise da pertinência da concessão dos benefícios da justiça 

gratuita, os documentos enumerados nos “itens i ao v”, tanto em nome do 

próprio exequente, quanto em nome de seu cônjuge. Em atendimento à 

determinação anterior, o exequente anexou apenas extrato bancário e de 

benefício previdenciário, omitindo do deste Juízo, os demais documentos 

exigidos no despacho anterior. Em seguida, vieram-me os autos 

conclusos. Breve relato. Decido. Cumpre-me ressaltar que a presunção de 

veracidade das declarações do exequente não afasta o meu dever de, 

não estando convencida da alegação, exigir a comprovação da alegada 

situação de miserabilidade. Aliás, nos dizeres dos renomados 

doutrinadores Nelson Nery Jr e Rosa Maria de Andrade “a declaração 

pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático 

que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do 

peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o 

juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias 

ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é 

aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, 

livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, 

deferindo ou não o benefício”. (Código de Processo Civil Comentado e 

legislação processual civil extravagante em vigor. 9ª ed. Editora Revista 

dos Tribunais. 2006. São Paulo. p. 1184). Outrossim, o Superior Tribunal 

de Justiça tem se posicionado no sentido de autorizar o magistrado a 

indeferir o pedido, quando convencido de situação contrária, senão 

vejamos: “[...] II - Não se convencendo o magistrado da situação de 

miserabilidade da parte quando solicitada a sua demonstração, poderão 

ser indeferidos os benefícios da justiça gratuita, porquanto a declaração 

de hipossuficiência não ostenta presunção absoluta de veracidade. III - 

Rever as conclusões do acordão acerca do indeferimento do benefício 

demandaria incursão indevida no acervo fático-probatório dos autos, o 

que é vedado pela Súmula 07/STJ. Agravo regimental a que se nega 

provimento.” (STJ, 3ª Turma, AgRg no Ag 708995/GO – 2005/0158248-0, 

Relator Ministro Paulo Furtado, j. em 13/10/2009, DJe 23/10/2009) 

(destaquei) No mesmo sentido é a jurisprudência do TJMT: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA C/C RESPONSABILIDADE CIVIL E INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS – INDEFERIMENTO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA – ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ARTIGO 5º, INCISO LXXIV, DA 

CF/88 E ARTIGO 4º DA LEI Nº 1.060/50 E IMPEDIMENTO DE ACESSO À 

JUSTIÇA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA 

ALEGADA NECESSIDADE – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Não há falar-se em afronta ao artigo 5º, inciso 

LXXIV, da CF/88, e ao artigo 4º da Lei nº 1.060/50 pelo indeferimento da 

assistência judiciária gratuita pretendida pelo agravante, se este não 

trouxe para os autos elementos aptos a demonstrar a necessidade 

alegada, pois não apresentou a declaração de imposto de renda ou os 

comprovantes atualizados de seus rendimentos. (RAI 18314/2014, DESA. 

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

06/08/2014, Publicado no DJE 15/08/2014) (destaquei) Ocorre que o 

exequente, além de não ter apresentado todos os documentos 

requisitados, deixou de apresentar os documentos relativos a sua 

cônjuge, conforme expressamente determinado no despacho anterior. 

Assim, considerando a natureza eminentemente patrimonial da presente 

ação e ante a apresentação insuficiente de documentos comprobatórios 

da suposta situação de miserabilidade que o impede de efetuar o 

pagamento das custas sem prejuízo do sustento próprio, indefiro o pedido 

de concessão dos benefícios da justiça gratuita e determino a intimação 

do exequente para, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, promover 

o recolhimento das custas judiciais e taxa judiciária, sob pena de extinção 

do feito e cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290, NCPC. 

Decorrido o prazo sem comprovação nos autos do pagamento, 

certifique-se e volte-me concluso para extinção. Por outro lado, advindo 

aos autos o comprovante de pagamento das custas judiciais e taxa 

judiciária, recebo a exordial e determino: 1. Cite(m)-se o (a) (s) executado 

(a) (s), conforme requerido na exordial, para pagar a dívida, custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios, que fixo no 

patamar de dez por cento, no prazo de 03 (três) dias, a contar da citação. 

2. Caso o (a) (s) executado (a) (s) possua(m) cadastro na forma do art. 

246, §1º e art. 1.051 do Novo Código de Processo Civil, a citação deverá 

ser feita de maneira preferencialmente eletrônica. 3. Do mandado ou carta 

de citação deverá constar, também, a ordem de penhora e avaliação a ser 

cumprida pelo Oficial de Justiça tão logo verificado o não pagamento no 

prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado. 

4. Não encontrado (a) (s) o (a) (s) executado (a) (s), havendo bens de 

sua titularidade, o Oficial de Justiça deverá proceder ao arresto de tantos 

quanto bastem para garantir a execução, seguindo o processo na forma 

do art. 830, do Novo Código de Processo Civil. 5. Nos termos do art. 212, § 

2º do NCPC, as citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no 

período de férias forenses e nos feriados ou dias úteis mesmo antes das 

6 e depois das 20 horas, observado o disposto no art. 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. 6. O (a) (s) executado (a) (s) deverá (ão) ter ciência 

de que, nos termos do art. 827, §1º, do Novo Código de Processo Civil, em 

caso de pagamento integral no prazo declinado, os honorários 

advocatícios poderão ser reduzidos pela metade. 7. Registre-se, também, 

a possibilidade de oferecimento de embargos à execução, distribuídos por 

dependência e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, 

no prazo de 15 (quinze) dias, contados na forma do art. 231, do Novo 

Código de Processo Civil. 8. Alternativamente, no lugar dos embargos, 

mediante o depósito de trinta por cento do valor total executado, poderá 

ser requerido o parcelamento do restante em até 06 (seis) parcelas 

mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao 

mês. 9. Fica(m) o (a) (s) executado (a) (s) advertido(s) que a rejeição dos 

embargos, ou, ainda, inadimplemento das parcelas, poderá acarretar na 

elevação dos honorários advocatícios, multa em favor da parte exequente, 

além de outras penalidades previstas em lei. 10. O exequente, por sua 

vez, deverá ter ciência de que, não localizado o (a) (s) executado (a) (s), 

deverá, na primeira oportunidade, requerer as medidas necessárias para 

a viabilização da citação, sob pena de não se aplicar o disposto no art. 

240, §1º, do Novo Código de Processo Civil. 11. Tratando-se de pessoa 
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jurídica, deverá, desde logo, providenciar a juntada de certidão de breve 

relato obtida junto à Junta Comercial ou semelhante, diligenciando, ainda, 

perante os cadastros processuais do juízo onde a empresa tem sede ou 

filial. 12. Registre-se que, independentemente de nova ordem judicial, 

mediante o recolhimento de eventuais taxas, o exequente poderá requerer 

diretamente à Serventia a expedição de certidão, nos termos do art. 828, 

que servirá também aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do Novo 

Código de Processo Civil. 13. Expedida a certidão, caberá ao exequente 

providenciar as averbações e comunicações necessárias, comprovando 

posteriormente nos autos, no prazo de 10 dias, sob pena de nulidade, sem 

prejuízo de eventual responsabilização. Às providências. Juína (MT), data 

da assinatura registrada no sistema. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001399-96.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

EDICLEIA REGIANE MEZACASA (EMBARGANTE)

MARLI TEREZINHA MEZACASA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LEMOS GIL OAB - MT0014933A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT (EMBARGADO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Processo: 1001399-96.2017.8.11.0025 EMBARGANTE: EDICLEIA 

REGIANE MEZACASA, MARLI TEREZINHA MEZACASA EMBARGADO: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT Vistos, etc. Cuida-se de 

embargos à execução que objetiva a revisão das cláusulas contratuais 

das cédulas de crédito bancário n. B40535448-5 e B40531573-0, cujo 

saldo devedor perfaz o valor de R$ 90.748,04 (noventa mil, setecentos e 

quarenta e oito reais e quatro centavos). O despacho de Id n. 10783529 

foi claro ao determinar às embargantes que apresentassem, para fins de 

análise da pertinência da concessão dos benefícios da justiça gratuita, os 

documentos enumerados nos “itens a ao d”, tanto em nome das próprias 

embargantes, quanto em nome de seus respectivos cônjuges. Em 

atendimento à determinação anterior, anexaram apenas alguns dos 

documentos requisitados para comprovar a suposta situação de 

miserabilidade. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. Breve relato. 

Decido. Cumpre-me ressaltar que a presunção de veracidade das 

declarações das embargantes não afasta o meu dever de, não estando 

convencida da alegação, exigir a comprovação da necessidade. Aliás, 

nos dizeres dos renomados doutrinadores Nelson Nery Jr e Rosa Maria de 

Andrade “a declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o 

único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para 

decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele 

afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras 

provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que 

a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe 

ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do 

termo pobreza, deferindo ou não o benefício”. (Código de Processo Civil 

Comentado e legislação processual civil extravagante em vigor. 9ª ed. 

Editora Revista dos Tribunais. 2006. São Paulo. p. 1184). Outrossim, o 

Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de autorizar o 

magistrado a indeferir o pedido, quando convencido de situação contrária, 

senão vejamos: “[...] II - Não se convencendo o magistrado da situação de 

miserabilidade da parte quando solicitada a sua demonstração, poderão 

ser indeferidos os benefícios da justiça gratuita, porquanto a declaração 

de hipossuficiência não ostenta presunção absoluta de veracidade. III - 

Rever as conclusões do acordão acerca do indeferimento do benefício 

demandaria incursão indevida no acervo fático-probatório dos autos, o 

que é vedado pela Súmula 07/STJ. Agravo regimental a que se nega 

provimento.” (STJ, 3ª Turma, AgRg no Ag 708995/GO – 2005/0158248-0, 

Relator Ministro Paulo Furtado, j. em 13/10/2009, DJe 23/10/2009) 

(destaquei) No mesmo sentido é a jurisprudência do TJMT: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA C/C RESPONSABILIDADE CIVIL E INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS – INDEFERIMENTO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA – ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ARTIGO 5º, INCISO LXXIV, DA 

CF/88 E ARTIGO 4º DA LEI Nº 1.060/50 E IMPEDIMENTO DE ACESSO À 

JUSTIÇA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA 

ALEGADA NECESSIDADE – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Não há falar-se em afronta ao artigo 5º, inciso 

LXXIV, da CF/88, e ao artigo 4º da Lei nº 1.060/50 pelo indeferimento da 

assistência judiciária gratuita pretendida pelo agravante, se este não 

trouxe para os autos elementos aptos a demonstrar a necessidade 

alegada, pois não apresentou a declaração de imposto de renda ou os 

comprovantes atualizados de seus rendimentos. (RAI 18314/2014, DESA. 

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

06/08/2014, Publicado no DJE 15/08/2014) (destaquei) Ocorre que as 

embargantes - uma qualificada como contadora e a outra como agricultora 

- além de não terem apresentado todos os documentos solicitados, 

deixaram de apresentar os documentos relativos aos seus respectivos 

cônjuges, conforme expressamente determinado no despacho anterior. 

Assim, considerando a natureza eminentemente patrimonial dos presentes 

embargos e ante a apresentação insuficiente de documentos 

comprobatórios da suposta situação de miserabilidade que as impedem de 

efetuar o pagamento das custas sem prejuízo do sustento próprio, indefiro 

o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita e determino a 

intimação das embargantes para, no prazo improrrogável de 15 (quinze) 

dias, promoverem o recolhimento das custas judiciais e taxa judiciária, sob 

pena de extinção do feito e cancelamento da distribuição, nos termos do 

art. 290, NCPC. Decorrido o prazo, certifique-se e volte-me concluso. Às 

providências. Juína (MT), data da assinatura registrada no sistema. 

DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1001661-12.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR BELLE (REQUERENTE)

TANIA GOLLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO MORAES DE MELLO OAB - MT19056/B (ADVOGADO(A))

GIVAGO DIAS MENDES OAB - ES19831 (ADVOGADO(A))

ISABELLE PINTO ANTONELLO OAB - RS95490 (ADVOGADO(A))

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

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1001661-12.2018.8.11.0025 REQUERENTE: 

VALDECIR BELLE, TANIA GOLLO Vistos, etc. Cuida-se de procedimento 

de jurisdição voluntária apresentado por Valdecir Belle e Tania Gollo Belle, 

já qualificados nos autos, objetivando a concessão de Alvará Judicial para 

levantar valores decorrentes de FGTS/PIS, existentes junto à Caixa 

Econômica Federal, em favor de Vankley Rozimbo Belle, falecido em 

28.02.2018. Consta dos autos que o falecido era filho dos requerentes e 

não deixou descendentes, nem cônjuge/companheiro. Certidão de óbito 

devidamente apresentada. Certidão de inexistência de dependentes 

habilitados perante a Previdência Social em nome do falecido anexada em 

Id n. 16311534, pág. 14. Por fim, a CEF informou que o falecido possui 

conta poupança, cujo saldo em 22.02.2019 era de R$ 783,38, consignando 

a possibilidade de alteração dos valores em virtude de existir débito 

automático em favor da empresa Netflix. Em seguida, vieram-me os autos 

conclusos. Breve relato. DECIDO. Cumpre observar que, diante dos 

documentos pessoais acostados, restou comprovado que os requerentes 

eram genitores do de cujus. O presente pedido encontra amparo legal na 

Lei n. 6.858/80, que dispõe acerca do pagamento, aos dependentes ou 

sucessores, de valores não recebidos em vida pelos respectivos titulares, 

independente de inventário ou arrolamento. Vejamos: 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. E Ainda: 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 
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investimento de valor até 500 (quinhentas) obrigações do tesouro 

nacional. Compulsando o feito, inexiste óbice legal para o acolhimento do 

pedido. Assim, forte nos fundamentos acima expostos e considerando a 

documentação apresentada, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e defiro a expedição de ALVARÁ 

JUDICIAL em favor de Valdecir Belle e Tania Gollo Belle para fins de 

autorizá-los a proceder ao levantamento do montante total dos valores 

existentes em conta bancária junto à Caixa Econômica Federal, em nome 

do falecido Vankley Rozimbo Belle (CPF n. 046.457.711-08). Custas 

judiciais pelos requerentes, cuja cobrança deverá ficar sob condição 

suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, NCPC. Por se 

tratar de procedimento de jurisdição voluntária, defiro, desde já, a 

expedição do competente alvará judicial para levantamento dos valores, 

servindo também como autorização para encerramento da respectiva 

contas bancárias. Expedido o alvará, arquive-se com as baixas e cautelas 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Juína (MT), data da 

assinatura registrada no sistema. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000935-04.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

M.C. COM. DE PROD. AUTOMOTIVOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HALINE TURINO OAB - MT23613/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINK PUBLICACOES EIRELI (REU)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1000935-04.2019.8.11.0025 AUTOR(A): M.C. COM. 

DE PROD. AUTOMOTIVOS LTDA REU: LINK PUBLICACOES EIRELI Vistos, 

etc. Trata-se de ação ordinária em que se determinou, inicialmente, a 

intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, recolher as 

custas judiciais e taxa judiciária, sob pena de indeferimento da petição 

inicial e cancelamento da distribuição. No entanto, consta dos autos que a 

parte autora, devidamente intimada via DJe, deixou transcorrer in albis o 

prazo, porém não promoveu o pagamento das custas judiciais. Em seguida 

vieram-me os autos conclusos. Breve relato. Decido. Verifica-se que a 

parte autora não cumpriu a determinação de Id n. 21039378 e, não 

obstante, devidamente intimada da decisão, não promoveu o impulso 

necessário à prestação jurisdicional, consistente no dever de recolhimento 

das custas e despesas processuais[1]. Ademais, incumbe ao magistrado 

a fiscalização de ofício do recolhimento das custas e despesas 

processuais, nos termos do artigo 35, inciso VII, da Lei Orgânica da 

Magistratura, cuja inércia impõe o indeferimento da petição inicial e 

cancelamento da distribuição. Nesse sentido colaciono a jurisprudência: 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS – AUSÊNCIA DE EMENDA DA INICIAL APÓS INTIMAÇÃO – 

DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS – 

JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – INÉRCIA DA PARTE – INDEFERIMENTO 

DA INICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO NOS TERMOS DOS ARTS. 485, INCISO I, 

C/C 321, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Oportunizada à parte a emenda da inicial, sob 

pena de indeferimento, e tendo permanecido este inerte, sem que 

efetuasse o pagamento das custas processuais, após indeferida a justiça 

gratuita, impõe-se a extinção do feito sem resolução de mérito nos termos 

dos arts. 485, inciso I, c/c 321, parágrafo único, ambos do CPC. (TJMT, 

N.U 1023580-77.2016.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito 

Privado, Josá Zuquim Nogueira, Terceira Câmara de Direito Privado, 

Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 01/08/2019) Denota-se, 

portanto, que referida desídia, na linha do art. 290 do CPC/2015 enseja o 

cancelamento automático da distribuição, para cuja hipótese, inclusive, 

prescinde-se da intimação pessoal[2]. Ante o exposto, com fulcro no 

artigo 321, parágrafo único, do CPC/2015, indefiro a petição inicial e, por 

conseguinte, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso I do Código de Processo Civil. Nos termos do 

art. 290 do CPC/2015, determino o cancelamento da distribuição. Preclusa 

a via recursal, certifique-se e arquive-se, observando as formalidades 

legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Juína (MT), data da assinatura 

registrada no sistema. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito [1] Art. 456. 

(...) § 1º – Não havendo preparo no prazo de 30 (trinta) dias, a secretaria 

certificará o fato, enviará o feito ao gabinete para análise acerca do 

julgamento sem resolução do mérito com o arquivamento definitivo pela 

secretaria, sendo desnecessário a anotação na Central de Distribuição. § 

2º – Havendo recolhimento a menor das custas devidas, antes do 

arquivamento dos autos, deve-se intimar a parte para o fim de 

complementação. 3 º O prazo a que alude o § 1º será contado a partir da 

intimação do advogado da parte, feita por meio do Diário da Justiça ou 

outra forma prescrita em lei. [2] STJ: AgRg no Ag 1110647/RJ, Rel. Ministro 

RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

21/08/2012, DJe 29/08/2012. No mesmo sentido: STJ - AgRg no AREsp 

166.649/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 02/08/2012, DJe 07/08/2012.

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

Processo Número: 1001165-80.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE MENDES ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA FERNANDES DE ALMEIDA OAB - MT17249/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIONES AMERICO DE PAULO (REU)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1001165-80.2018.8.11.0025 AUTOR(A): JAQUELINE 

MENDES ALVES REU: DIONES AMERICO DE PAULO Vistos, etc. Trata-se 

de ação de alimentos proposta por Sthéfany Mendes de Paulo, 

representada por sua genitora, Jaqueline Mendes Alves, em face de 

Diones Américo de Paula, objetivando angariar pensão alimentícia. 

Proposta ação e admitido seu processamento, foram arbitrados, 

liminarmente, alimentos provisórios em 1/3 (um terço) do salário mínimo e 

determinada a citação e intimação do requerido para comparecer à 

audiência de mediação (Id 14868992). Na audiência não houve 

composição entre as partes (Id. 16914640). Apesar de citado, o requerido 

quedou-se inerte (Id. 17646036). Diante disso, a autora pugnou pelo 

prosseguimento do feito com a decretação da revelia do requerido e 

procedência da ação (Id. 17711040– pág. 01/02). Instado a se manifestar, 

o representante do Ministério Público pugnou pela procedência da ação, 

com base nos alimentos fixados na decisão inicial. Em seguida, vieram-me 

os autos conclusos. Breve relato. Decido. O processo está em ordem, não 

havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício, 

sendo que todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido 

e regular do processo se fazem presentes. Além disso, cumpre destacar 

que o feito comporta julgamento imediato de mérito, nos termos do art. 355, 

inciso II, do NCPC, na medida em que a parte requerida é revel e o caso 

dispensa dilação probatória, até porque a parte requerente pugnou pelo 

julgamento no estado em que se encontra. Porém, em que pese a revelia 

do requerido, ressalto que no caso deve incidir apenas o efeito formal, 

nos termos do art. 345, inc. II, do Código de Processo Civil, visto que a 

revelia, na seara alimentar, não implica integral confissão do réu em 

relação à matéria de fato, tampouco acarreta a procedência total dos 

pedidos requestados pela parte requerente. Posta a questão nestes 

termos, observo que a relação de parentesco entre as partes restou 

comprovada pela certidão de nascimento anexada ao Id. 14578933, de 

onde decorre o dever de prestar alimentos. É cediço que para fixação da 

verba alimentar, há que se considerar a proporcionalidade entre as 

necessidades de quem reclama e as possibilidades de quem obrigado está 

a prestar o sustento, conforme redação dos arts. 1.694 e 1.695 do CC. É 

indelével que a prestação alimentar buscada destina-se à aquisição de 

gêneros alimentícios, mas também à habitação, assistência médica, 

remédios, vestuário e cultura, sem prescindir da manutenção do padrão 

social inerente ao grupo familiar. Assim, não se pode estabelecer o valor 

dos alimentos em quantia inferior ao mínimo necessário à sobrevivência 

digna de quem os pede, nem onerar excessivamente quem é obrigado a 

prestar o auxílio financeiro. Nessa esteira, atento às condições 

financeiras do requerido indicadas nos autos e às necessidades da 

alimentanda, que tem pouco mais de seis anos de idade, entendo como 

razoável e proporcional converter em definitiva a verba alimentar fixada 

provisoriamente em 1/3 (um terço) do salário mínimo vigente, que não se 

mostra excessiva, mas consentâneo à realidade econômica brasileira no 

que tange aos preços médios impostos ao consumidor. Se faz mister 

ressaltar, a inexistência de qualquer elemento probatório que denote a 

incapacidade financeira do requerido, sobretudo pelo seu desinteresse em 
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demonstrar a impossibilidade de arcar com o valor arbitrado liminarmente, 

não sendo crível que se aproveite da própria inércia, mormente em 

detrimento da filha incapaz, perante a qual tem o dever de sustento. 

Ademais, à mercê de outros elementos, hei por bem tornar definitivo o 

valor fixado provisoriamente a título de pensão alimentícia, posto que se 

mostra dentro do binômio necessidade e possibilidade. Ante o exposto, 

confirmo a medida liminar e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial para condenar o requerido Diones Américo de Paula ao pagamento 

de pensão alimentícia em favor da filha Sthéfany Mendes de Paulo no valor 

definitivo de 1/3 (um terço) do salário mínimo vigente, atualmente 

correspondente ao valor de R$ 348,33 (trezentos e quarenta e oito reais e 

trinta e três centavos), mais 50% (cinquenta por cento) de eventuais 

despesas extraordinárias, devidamente comprovadas, a serem pagos 

mensalmente à requerente e, por conseguinte, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do 

Código de Processo Civil. Consigno que o valor referente à obrigação 

alimentar deverá ser depositado na conta bancária informada nos autos, 

de titularidade da genitora da requerente, até o dia 10 (dez) de cada mês 

ou, ainda, pessoalmente, mediante contraprestação de recibo, ficando, 

desde já, autorizada a expedição de ofício à empresa empregadora do 

requerido, conforme requerido na exordial. Condeno a parte requerida ao 

pagamento das custas judiciais e despesas processuais, bem como 

honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atualizado da causa (art. 85, § 2º, CPC/2015). Por força do art. 346 do 

CPC, publique-se no DJe, considerando ser o requerido revel. Preclusa a 

via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações pertinentes. Ciência ao MPE. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Juína (MT), data da assinatura registrada no 

sistema. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000682-16.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER GOMES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAGAZINE JUINA COM DE VESTUARIO LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONI SANCHES GARCIA OAB - 314.619.211-04 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1000682-16.2019.8.11.0025 EXEQUENTE: VALTER 

GOMES DE SOUZA EXECUTADO: MAGAZINE JUINA COM DE VESTUARIO 

LTDA - ME REPRESENTANTE: LEONI SANCHES GARCIA Vistos, etc. 

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial, fundamentada em 

nota promissória no valor de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), 

em que se indeferiu os benefícios da justiça gratuita e determinou-se a 

intimação da parte exequente para recolher as custas judiciais e taxa 

judiciária, sob pena de indeferimento da petição inicial e cancelamento da 

distribuição. No entanto, consta dos autos que a parte autora, 

devidamente intimada via DJe, não promoveu o pagamento das custas 

judiciais, conforme certidão de decurso de prazo de n. 29275758. Em 

seguida vieram-me os autos conclusos. Breve relato. Decido. Verifica-se 

que a parte autora não cumpriu a determinação de Id n. 26420634, pois, 

inobstante devidamente intimada, não promoveu o impulso necessário à 

prestação jurisdicional, consistente no dever de recolhimento das custas e 

despesas processuais[1]. Ademais, incumbe ao magistrado a fiscalização 

de ofício do recolhimento das custas e despesas processuais, nos termos 

do artigo 35, inciso VII, da Lei Orgânica da Magistratura, cuja inércia impõe 

o indeferimento da petição inicial e cancelamento da distribuição. Nesse 

sentido colaciono a jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – AUSÊNCIA DE 

EMENDA DA INICIAL APÓS INTIMAÇÃO – DETERMINAÇÃO DE 

RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS – JUSTIÇA GRATUITA 

INDEFERIDA – INÉRCIA DA PARTE – INDEFERIMENTO DA INICIAL – 

EXTINÇÃO DO FEITO NOS TERMOS DOS ARTS. 485, INCISO I, C/C 321, 

PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Oportunizada à parte a emenda da inicial, sob pena de 

indeferimento, e tendo permanecido este inerte, sem que efetuasse o 

pagamento das custas processuais, após indeferida a justiça gratuita, 

impõe-se a extinção do feito sem resolução de mérito nos termos dos arts. 

485, inciso I, c/c 321, parágrafo único, ambos do CPC. (TJMT, N.U 

1023580-77.2016.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, 

Josá Zuquim Nogueira, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 

24/07/2019, Publicado no DJE 01/08/2019) Denota-se, portanto, que 

referida desídia, na linha do art. 290 do CPC/2015 enseja o cancelamento 

automático da distribuição, para cuja hipótese, inclusive, prescinde-se da 

intimação pessoal[2]. Ante o exposto, com fulcro no artigo 321, parágrafo 

único, do CPC/2015, indefiro a petição inicial e, por conseguinte, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, 

inciso I do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 290 do CPC/2015, 

determino o cancelamento da distribuição. Preclusa a via recursal, 

certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se, observando as 

formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Juína (MT), data da 

assinatura registrada no sistema. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito 

[1] Art. 456. (...) § 1º – Não havendo preparo no prazo de 30 (trinta) dias, 

a secretaria certificará o fato, enviará o feito ao gabinete para análise 

acerca do julgamento sem resolução do mérito com o arquivamento 

definitivo pela secretaria, sendo desnecessário a anotação na Central de 

Distribuição. § 2º – Havendo recolhimento a menor das custas devidas, 

antes do arquivamento dos autos, deve-se intimar a parte para o fim de 

complementação. 3 º O prazo a que alude o § 1º será contado a partir da 

intimação do advogado da parte, feita por meio do Diário da Justiça ou 

outra forma prescrita em lei. [2] STJ: AgRg no Ag 1110647/RJ, Rel. Ministro 

RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

21/08/2012, DJe 29/08/2012. No mesmo sentido: STJ - AgRg no AREsp 

166.649/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 02/08/2012, DJe 07/08/2012.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 149703 Nr: 5026-57.2019.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS LOPES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO VALDENIR CALIARE 

- OAB:13443/MT

 Vistos,

Os argumentos da defesa são insuficientes para a extinção do processo 

neste momento processual, sendo necessária a instrução para garantir o 

exaurimento das provas e garantir a ampla defesa, razão por que 

CONFIRMO o recebimento da denúncia.

Levando em conta o disposto no art. 2º, § 4º, da Portaria-Conjunta n. 249, 

de 18 de março de 2020, a qual institui “o regime obrigatório de teletrabalho 

aos magistrados, servidores e colaboradores do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso, no período previsto no art. 1º desta Portaria, sem 

prejuízo de possível alteração quanto a esse termo final, a depender, 

nessa hipótese, da permanência da situação de Emergência de Saúde 

Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS), em decorrência do avanço dos casos de 

contaminação pelo Novo Coronavírus (COVID-19)” e que “durante o 

período previsto no art. 1º desta Portaria, NÃO SERÃO REALIZADAS AS 

AUDIÊNCIAS DE QUALQUER NATUREZA, sessões do Tribunal do Júri, dos 

órgãos do Tribunal de Justiça e das Turmas Recursais dos Juizados 

Especiais, salvo a hipótese prevista no inciso IV do art. 11 da 

Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020”, AGUARDE-SE na 

Secretaria da 3ª Vara pelo período decretado.

Após, CONCLUSOS para designação de audiência de instrução e 

julgamento.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

Juína/MT, 25 de março de 2020

VAGNER DUPIM DIAS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 150989 Nr: 316-57.2020.811.0025
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON ALMEIDA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JERRY ADRIANE DE OLIVEIRA 

- OAB:MT/21917/O, VEREDIANA BIELAK DE OLIVEIRA - OAB:23.687-O

 Vistos,

Considerando que o acusado informou possuir Advogado constituído na 

pessoa do Dr. Jerry de Oliveira, PROCEDA-SE sua intimação para 

apresentar defesa prévia, no prazo legal.

Caso seja arguida preliminar, VISTA ao Ministério Público para 

manifestação e CONCLUSOS para deliberação.

CUMPRA-SE.

Juína-MT, 25 de março de 2020

VAGNER DUPIM DIAS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 146218 Nr: 2595-50.2019.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMILSON BATISTA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER HERMES - OAB:OAB/MT 

16.727

 Ante o exposto, com fundamento no art. 413 do CPP, PRONUNCIO o réu 

EDMILSON BATISTA DE SOUZA, qualificado nos autos, como incurso no 

art. 121, § 2°, inciso I, do Código Penal, para que seja submetido a 

julgamento pelo e. Tribunal do Júri, oportunidade em que JULGO 

ADMISSÍVEL o prosseguimento da pretensão acusatória deduzida nesta 

ação penal.Ressalto que nesta decisão de pronúncia limito-me a julgar a 

viabilidade da pretensão acusatória trazida pelo Ministério Público, fixando 

seus limites (art. 413 do CPP), cabendo aos jurados na sessão de 

julgamento decidir sobre a procedência ou não dessa acusação.5. DA 

FASE DO ART. 422 DO CPPPreclusa esta decisão, considerando que este 

juízo continuará competente para a segunda fase do rito escalonado do 

Júri, desde já, DETERMINO a intimação das 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.6. DA MANUTENÇÃO DA 

PRISÃOConsiderando que não houve alteração do cenário fático, 

MANTENHO a prisão preventiva do acusado pelas razões já constantes 

na decisão que decretou a prisão preventiva em 05/06/2019 (autos sob o 

código n. 145995), bem como na decisão que manteve a prisão (f. 125), 

as quais faço referência “per relationen”, por ausência de fato novo, 

técnica de fundamentação absolutamente aceita pelo STF (Ag. Reg. no 

Habeas Corpus nº 128463/SP, 2ª Turma do STF, Rel. Celso de Mello. j. 

15.03.2016, unânime, DJe 16.05.2016), isso porque o decreto prisional é 

sempre marcado pela cláusula “rebus sic stantibus”.INTIMEM-SE as 

partes.P.I.C.Juína-MT, 25/03/2020VAGNER DUPIM DIASJuiz de Direito e 

Presidente do Tribunal do Júri

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000303-41.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA CRISTINA VICENTE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIVAGO DIAS MENDES OAB - ES19831 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

Certifico, nesta data, que as Portarias conjuntas nº 247/2020 e 249/2020 

determinaram o fechamento das portas dos Fóruns das Comarcas do 

Estado de Mato Grosso, bem como a não realização de audiências de 

qualquer natureza no período de 20/03/2020 a 24/04/2020, em decorrência 

das medidas temporárias de prevenção no contágio pelo COVID-19 

(NOVO CORONAVIRUS) no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso. Diante disso, a audiência designada nestes autos, para o dia 

17/04/2020 às 14h00min, foi cancelada; por tal razão, impulsiono os autos 

ao setor de designação de audiência desta secretaria para futuro 

agendamento e posterior Intimação das Partes comunicando a nova data e 

horário do subsequente agendamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000289-57.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

FRANK EUGENIO ZAKALHUK (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLIN CARLA FERREIRA AUGUSTO ZAKALHUK OAB - MT26440/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

 

Certifico, nesta data, que as Portarias conjuntas nº 247/2020 e 249/2020 

determinaram o fechamento das portas dos Fóruns das Comarcas do 

Estado de Mato Grosso, bem como a não realização de audiências de 

qualquer natureza no período de 20/03/2020 a 24/04/2020, em decorrência 

das medidas temporárias de prevenção no contágio pelo COVID-19 

(NOVO CORONAVIRUS) no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso. Diante disso, a audiência designada nestes autos, para o dia 

17/04/2020 às 13h30min, foi cancelada; por tal razão, impulsiono os autos 

ao setor de designação de audiência desta secretaria para futuro 

agendamento e posterior Intimação das Partes comunicando a nova data e 

horário do subsequente agendamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000283-50.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI PINTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO OAB - MT0008249S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

Certifico, nesta data, que as Portarias conjuntas nº 247/2020 e 249/2020 

determinaram o fechamento das portas dos Fóruns das Comarcas do 

Estado de Mato Grosso, bem como a não realização de audiências de 

qualquer natureza no período de 20/03/2020 a 24/04/2020, em decorrência 

das medidas temporárias de prevenção no contágio pelo COVID-19 

(NOVO CORONAVIRUS) no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso. Diante disso, a audiência designada nestes autos, para o dia 

17/04/2020 às 13h20min, foi cancelada; por tal razão, impulsiono os autos 

ao setor de designação de audiência desta secretaria para futuro 

agendamento e posterior Intimação das Partes comunicando a nova data e 

horário do subsequente agendamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000269-66.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA PEREIRA FLORES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CICERO ALLYSSON BARBOSA SILVA OAB - MT0015091S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

Certifico, nesta data, que as Portarias conjuntas nº 247/2020 e 249/2020 

determinaram o fechamento das portas dos Fóruns das Comarcas do 

Estado de Mato Grosso, bem como a não realização de audiências de 

qualquer natureza no período de 20/03/2020 a 24/04/2020, em decorrência 

das medidas temporárias de prevenção no contágio pelo COVID-19 

(NOVO CORONAVIRUS) no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso. Diante disso, a audiência designada nestes autos, para o dia 

17/04/2020 às 13h10min, foi cancelada; por tal razão, impulsiono os autos 

ao setor de designação de audiência desta secretaria para futuro 

agendamento e posterior Intimação das Partes comunicando a nova data e 

horário do subsequente agendamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000060-97.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA HELENA DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico, nesta data, que as Portarias conjuntas nº 247/2020 e 249/2020 

determinaram o fechamento das portas dos Fóruns das Comarcas do 

Estado de Mato Grosso, bem como a não realização de audiências de 

qualquer natureza no período de 20/03/2020 a 24/04/2020, em decorrência 

das medidas temporárias de prevenção no contágio pelo COVID-19 

(NOVO CORONAVIRUS) no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso. Diante disso, a audiência designada nestes autos, para o dia 

17/04/2020 às 13h40min, foi cancelada; por tal razão, impulsiono os autos 

ao setor de designação de audiência desta secretaria para futuro 

agendamento e posterior Intimação das Partes comunicando a nova data e 

horário do subsequente agendamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000060-97.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA HELENA DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico, nesta data, que as Portarias conjuntas nº 247/2020 e 249/2020 

determinaram o fechamento das portas dos Fóruns das Comarcas do 

Estado de Mato Grosso, bem como a não realização de audiências de 

qualquer natureza no período de 20/03/2020 a 24/04/2020, em decorrência 

das medidas temporárias de prevenção no contágio pelo COVID-19 

(NOVO CORONAVIRUS) no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso. Diante disso, a audiência designada nestes autos, para o dia 

17/04/2020 às 13h40min, foi cancelada; por tal razão, impulsiono os autos 

ao setor de designação de audiência desta secretaria para futuro 

agendamento e posterior Intimação das Partes comunicando a nova data e 

horário do subsequente agendamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002232-46.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

R R BERNARDO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO OAB - MT21923/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVAN FERREIRA MOREIRA - ME (REQUERIDO)

 

Certifico, nesta data, que as Portarias conjuntas nº 247/2020 e 249/2020 

determinaram o fechamento das portas dos Fóruns das Comarcas do 

Estado de Mato Grosso, bem como a não realização de audiências de 

qualquer natureza no período de 20/03/2020 a 24/04/2020, em decorrência 

das medidas temporárias de prevenção no contágio pelo COVID-19 

(NOVO CORONAVIRUS) no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso. Diante disso, a audiência designada nestes autos, para o dia 

17/04/2020 às 13h00min, foi cancelada; por tal razão, impulsiono os autos 

ao setor de designação de audiência desta secretaria para futuro 

agendamento e posterior Intimação das Partes comunicando a nova data e 

horário do subsequente agendamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000357-12.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO SILVA DO SACRAMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CONCEICAO SOUSA OAB - MT0012214A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALTAIR ANTONIO DALMASSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIVAGO DIAS MENDES OAB - ES19831 (ADVOGADO(A))

 

Intimação do devedor, por intermédio do advogado constituído, para 

cumprir voluntariamente a sentença no prazo de 15 dias, sob pena de, 

quedando-se inertes, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o 

montante da condenação (CPC, art. 523, §1º) e, também, honorários 

advocatícios de 10% (dez por cento), com ulterior expedição de mandado 

de penhora e avaliação (§ 3º).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000677-28.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES CARNEIRO VIEIRA (REQUERENTE)

LETICIA PAES BERTI (REQUERENTE)

LUIZA ANDREZA DA SILVA SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA FERNANDES DE ALMEIDA OAB - MT17249/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. A. F. CORTES & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT19934-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte devedora, por intermédio do advogado constituído, para 

cumprir voluntariamente a sentença no prazo de 15 dias, sob pena de, 

quedando-se inerte, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

da condenação (CPC, art. 523, §1º), com ulterior expedição de mandado 

de penhora e avaliação (§ 3º).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001621-30.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

EDINALDO ALVES EDUARDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo n. 1001621-30.2018.8.11.0025 

Requerente: Edinaldo Alves Eduardo Requerido: Telefônica Brasil S/A V i s 

t o s, Dispensado o relatório nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Analisando os autos, verifica-se que intimado o devedor/condenado 

depositou espontaneamente o valor da condenação, acostando aos autos 

guia de depósito judicial no valor de R$ 14.515,14, equivalente ao montante 

indenizável. Instado a se manifestar sobre os valores pagos pela 

requerida, o autor manteve-se silente. Diante da concordância tácita do 

requerente, impositiva a declaração da satisfação do débito exequendo 

pela executada. Assim sendo, 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. Intime-se o exequente por meio de seu advogado para informar os 

dados bancários para levantamento do crédito ou na falta/silêncio deste, 

intime-se pessoalmente a parte autora a trazer aludidas informações ao 

feito. Empós, expeça-se o alvará para levantamento da quantia em favor 

do credor. Certificado o trânsito em julgado desta decisão e ultimadas as 

providências, arquive-se com as baixas e anotações de estilo. Isento de 

custas, na forma da Lei. P. I. C. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001621-30.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

EDINALDO ALVES EDUARDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo n. 1001621-30.2018.8.11.0025 

Requerente: Edinaldo Alves Eduardo Requerido: Telefônica Brasil S/A V i s 

t o s, Dispensado o relatório nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Analisando os autos, verifica-se que intimado o devedor/condenado 

depositou espontaneamente o valor da condenação, acostando aos autos 

guia de depósito judicial no valor de R$ 14.515,14, equivalente ao montante 

indenizável. Instado a se manifestar sobre os valores pagos pela 

requerida, o autor manteve-se silente. Diante da concordância tácita do 

requerente, impositiva a declaração da satisfação do débito exequendo 

pela executada. Assim sendo, 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. Intime-se o exequente por meio de seu advogado para informar os 

dados bancários para levantamento do crédito ou na falta/silêncio deste, 

intime-se pessoalmente a parte autora a trazer aludidas informações ao 

feito. Empós, expeça-se o alvará para levantamento da quantia em favor 

do credor. Certificado o trânsito em julgado desta decisão e ultimadas as 

providências, arquive-se com as baixas e anotações de estilo. Isento de 

custas, na forma da Lei. P. I. C. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001717-11.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI APARECIDO VAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI OAB - MT13701-A 

(ADVOGADO(A))

IZAURA JOSE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT21066/O 

(ADVOGADO(A))

PEDRO FRANCISCO SOARES OAB - MT12999-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo n. 1001717-11.2019.8.11.0025 

Requerente: Vanderlei Aparecido Vaz Requerido: Oi Brasil Telecom e Oi 

S/A V I S T O S, Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito 

cumulada com indenização por danos morais vertida em face da Empresa 

de Telefonia Oi S.A., a questão discutida no presente caso versa sobre 

alteração unilateral de plano de serviço e cobrança supostamente indevida 

referente a serviços de telefonia fixa e móvel (66) 3566 5915/(66) 8433 

1533 e a ocorrência de dano indenizável em virtude da suposta má 

prestação de serviços. De forma direta, tratando-se de ação 

fundamentada em cobrança indevida de valores referentes à alteração do 

plano de franquia/plano de serviços sem a solicitação do usuário, com o 

consequente pedido de indenização por danos morais e de repetição de 

indébito na forma prevista pela regra do art. 42 do CDC (restituição em 

dobro), e sendo fato notório que o Superior Tribunal de Justiça afetou a 

questão ao regime dos recursos repetitivos, transformando-a no Tema 

954, nos moldes do que determina o art. 1.037 do CPC, sobresto o 

julgamento da lide até que seja concluída a votação dos Recursos 

Especiais afetados (1.525.174/RS e 1.525.134/RS). Pelo exposto, forte no 

que determina o art. 1037 do CPC, SOBRESTO o julgamento da ação até 

decisão definitiva sobre o Tema 954/STJ. Intimem-se. Às providências. 

FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000550-56.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ESTER ROBERTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da Requerente, na pessoa da advogado constituído, para 

comprovar o recolhimento das custas processuais devidas, no prazo de 

48 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000596-45.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEIA DA ROXA COSTA (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))

 

Intimação da requerente, na pessoa do advogado constituído, para 

comprovar o recolhimento das custas processuais devidas, no prazo de 

48 horas.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001058-70.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANE RITA MORAES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMILLE FERNANDA FERREIRA DE SOUZA OAB - SP277652 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE JUINA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO CRUZ DA SILVA OAB - PR65152 (ADVOGADO(A))

 

Intimação da credora, na pessoa da advogada constituída, para que ajuste 

a liquidação do valor exequendo nos moldes acima citados, no prazo de 

10 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000934-19.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAINE CRISTINA FREITAS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMILLE FERNANDA FERREIRA DE SOUZA OAB - SP277652 

(ADVOGADO(A))

ANA CAROLINE MARAIA OAB - MT26672/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA (REQUERIDO)

HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO POSSEBON CARVALHO OAB - RS0080514A (ADVOGADO(A))

JONATAS CASALLI BETTO OAB - PR0047789A (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte devedora, na pessoa do advogado constituído, para 

cumprir voluntariamente a sentença no prazo de 15 dias, sob pena de, 

quedando-se inertes, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o 

montante da condenação (CPC, art. 523, §1º) e, também, honorários 

advocatícios de 10% (dez por cento), com ulterior expedição de mandado 

de penhora e avaliação (§ 3º).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000934-19.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAINE CRISTINA FREITAS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMILLE FERNANDA FERREIRA DE SOUZA OAB - SP277652 

(ADVOGADO(A))

ANA CAROLINE MARAIA OAB - MT26672/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA (REQUERIDO)

HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO POSSEBON CARVALHO OAB - RS0080514A (ADVOGADO(A))

JONATAS CASALLI BETTO OAB - PR0047789A (ADVOGADO(A))
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Intimação da parte devedora, na pessoa do advogado constituído, para 

cumprir voluntariamente a sentença no prazo de 15 dias, sob pena de, 

quedando-se inerte, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

da condenação (CPC, art. 523, §1º) e, também, honorários advocatícios de 

10% (dez por cento), com ulterior expedição de mandado de penhora e 

avaliação (§ 3º).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010114-76.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIOVAN DE SOUZA GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO MIRANDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NILSON JOSE FRANCO OAB - MT6188-B (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

CLEYTON LIMA DA COSTA (TESTEMUNHA)

SANDRO MIGUEL MISSIO (TESTEMUNHA)

ELAINE DE TAL (TESTEMUNHA)

HILTON CAMPOS (TESTEMUNHA)

 

Intimação do Requerente, na pessoa da advogada constituída, para 

promover o recolhimento das custas processuais devidas, no prazo de 30 

dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000509-94.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL GIL SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL GIL SILVA OAB - MT20303/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE CARLOS DA SILVA (EXECUTADO)

 

Intimação do exequente para se manifestar sobre o prosseguimento do 

feito, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção (art. 53, Lei n. 9.099/95).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001562-76.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANDY VINICIUS SPANHOL OAB - MT9114/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

DANTE RUBENS FERREIRA DE SANTANA OAB - MT26556/O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

1001562-76.2017.8.11.0025 REQUERENTE: ADEMAR DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc... Em observância aos estritos termos 

da lei, especialmente ao teor do artigo 81 do NCPC, o valor devido a título 

de multa por litigância de má-fé deve ser revertido em favor da parte 

prejudicada, nesses moldes, intime-se o subscritor da petição de Id. 

24333428 para que justifique o fato do escritório que representa a parte 

credora ter sido nomeado como autor do pedido de cumprimento de 

sentença e, sendo o caso, promova as retificações necessárias, no prazo 

de 05 dias. Oportunamente, tornem os autos conclusos para deliberações. 

Às providências. Fabio Petengill Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001722-67.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DE JESUS CARDINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação do exequente, por meio de seu advogado, para informar os 

dados bancários para levantamento do crédito depositado 

espontaneamente pelo devedor, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001303-13.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIO MARTINS DA ROCHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TEILON AUGUSTO DE JESUS OAB - MT23691/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO LAURENTI NETO (EXECUTADO)

 

Intimação do credor/ofendido, por intermédio do advogado constituído, 

para se manifestar quanto a satisfação do débito, no prazo de 05 dias, 

sob pena de sua inércia ser interpretada como concordância e, 

consequentemente, ser promovida a extinção do presente processo.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000487-65.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NIRLEI DE FATIMA FRANCO OAB - MT5389-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa da advogada constituída, para 

comprovar o recolhimento das custas recursais devidas, no prazo de 48 

horas.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000490-20.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NIRLEI DE FATIMA FRANCO OAB - MT5389-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Intimação da Requerente, na pessoa da advogada constituída, para 

comprovar o recolhimento das custas recursais devidas, no prazo de 48 

horas.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000406-19.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NIRLEI DE FATIMA FRANCO OAB - MT5389-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Intimação da Requerente, na pessoa da advogada constituída, para 

comprovar o recolhimento das custas recursais devidas, no prazo de 48 

horas.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000344-13.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo nº 1000344-13.2017.8.11.0025 

Exequente: Hilones Nepomuceno Executado: Estado de Mato Grosso 

VISTOS. Cuida-se de pedido de constrição (sequestro) de verbas 

públicas, fundado na regra do art. 17, § 2º da Lei Federal n. 10.259/2001, 
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porque, comprovadamente, mesmo instado a quitar a dívida pública ou 

indicar um calendário oficial de pagamentos, manteve-se inerte o ente 

estatal, justificando o pedido formulado pelo exequente. De saída, é 

preciso que esse primeiro ponto fique bem caracterizado: há mora 

comprovada; há atraso além do prazo legal estabelecido para pagamento 

da RPV, e, sendo assim, o pedido apresentado é, sem sombra de dúvidas, 

justificável. Acontece que, como vem sendo repetido por este juízo, diante 

de uma dicotomia de valores juridicamente protegidos (a reserva do 

possível como vetor analítico das despesas públicas versus a escassez 

orçamentária, de um lado, e o caráter alimentar da contraprestação àquele 

que nobremente desempenhou múnus público em defesa dos mais 

necessitados), a solução mais correta é, na dicção da doutrina 

constitucionalista, aplicar no caso concreto a ideia de ponderação, de 

proporcionalidade. Vale dizer: não se está aqui defendendo ‘calote 

estatal’, e nem se criando ‘moratória de dívida pública sem previsão legal’, 

mas sim, buscando ajustar a óbvia carência de recursos orçamentários 

estatais com as obrigações legais e judiciais que lhe são impostas. Dito 

isso, é fato notório, reconhecido pelo Conselho Seccional da OAB/MT e 

divulgado na imprensa, que somente no ano de 2019 o Estado de MT 

pagou quantia superior a R$ 4.700.000,00, assim como restou 

estabelecido nos órgãos administrativos, que a Secretaria de Estado de 

Fazenda (SEFAZ/MT) repassará, mensalmente, à Procuradoria Geral do 

Estado, a importância de R$ 500.000,00, para pagamento de RPVs, e isso 

significa dizer que, ainda que não seja ideal, que não seja o panorama 

legalmente desejado, longe está de configurar omissão irresponsável ou 

recusa pura e simples de pagamento de dívidas públicas. É, ao reverso, 

materialização da reserva do possível: não há verba pública para se quitar 

todas dívidas, então, contingencia-se o pagamento e ele vai sendo feito, 

de forma continuada, ainda que em parcelas, o quem, aliás, é realidade 

inconteste na Comarca, porque, além dos quase R$ 200.000,00 pagos 

somente no segundo semestre de 2019, neste ano, recém iniciado, já 

foram quitadas 6 RPVs (cods. 120096, 119753, 100042, 105063, 109097 e 

105242), somando R$ 88.260,67, de liquidação. Tudo isso posto, e 

considerando que a execução remonta ao ano de 2017, quando existem 

outras RPVs postas em cobrança, que datam de mais de três lustros de 

tempo de tramitação, a mim não se afigura razoável o deferimento do 

pedido de sequestro. Repita-se: os pagamentos estão sendo feitos; há 

regularidade nas quitações (meio milhão de reais mensais destinados a 

essa despesa, exclusivamente), e, tudo isso, desautoriza a adoção de 

medidas desproporcionais, que somente comprometerão, ainda mais, o 

frágil equilíbrio das contas públicas. Forte em tais ideias, rejeito o pedido 

de sequestro imediato de verbas públicas, ressaltando, que futuros e 

eventuais pedidos de constrição de verbas orçamentárias estaduais 

serão analisados e deferidos de acordo com a ordem cronológica e 

respeitando a fila de requisições de pequeno valor pela data de expedição 

da requisição. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000926-42.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI OLIANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CONCEICAO SOUSA OAB - MT0012214A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DALMIR NIQUETTI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo nº 1000926-42.2019.8.11.0025 

Exequente: Claudinei Oliani Executado: Dalmir Niquetti V I S T O S, Trata-se 

de cumprimento de sentença instaurado a pedido da parte vencedora da 

ação de cobrança, o qual veio desacompanhado do cálculo atualizado do 

crédito, razão porque, determino a intimação do autor para, no prazo de 05 

(cinco) dias, juntar aos autos a respectiva liquidação, conforme preceitua 

o art. 524, do CPC. Atendidos os requisitos do art. 524 do CPC, é de rigor o 

processamento da excussão do comando decisório, razão porque, recebo 

o pedido e determino a intimação do devedor para cumprir voluntariamente 

a sentença no prazo de 15 dias, sob pena de, quedando-se inertes, incidir 

multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação (CPC, art. 

523, §1º) e, também, honorários advocatícios de 10% (dez por cento), 

com ulterior expedição de mandado de penhora e avaliação (§ 3º). Caso o 

devedor não efetue, no prazo legal, o depósito do montante discriminado, 

deverá a credora apresentar cálculo atualizado do débito acrescido da 

multa citada anteriormente, para, a seguir, e desde que requerido pelo 

credor, expedir-se mandado de penhora e avaliação, que recairá sobre 

tantos bens quanto os necessários para garantir a dívida. Efetivada a 

penhora, poderá o executado apresentar embargos à execução, no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 52, IX, da Lei nº 9.099/95. Sem 

prejuízo, proceda-se a conversão da ação para cumprimento de sentença. 

Às providências. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Comarca de Mirassol D'Oeste

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001686-33.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO BRITO EUSEBIO (AUTOR(A))

OLINDA MARIA GOMES DA COSTA BRITO EUSEBIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RUY FERREIRA JUNIOR OAB - MT0011278A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON LUCAS AZEVEDO DA GRACA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1001686-33.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): OLINDA MARIA GOMES DA COSTA BRITO EUSEBIO, JOSE 

FRANCISCO BRITO EUSEBIO REU: WILSON LUCAS AZEVEDO DA GRACA 

Vistos. Trata-se de “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA” proposta por OLINDA MARIA GOMES DA COSTA 

BRITO EUZÉBIO e JOSÉ FRANCISCO BRITO EUSÉBIO, em desfavor de 

WILSON LUCAS AZEVEDO DA GRAÇA, todos devidamente qualificados 

nos autos do processo em epígrafe. Entre um ato e outro, a parte autora 

pugnou pela extinção do feito nos termos do art. 485, III, do CPC. 

Vieram-me os autos conclusos. É A SÍNTESE NECESSÁRIA. FUNDAMENTO 

E DECIDO. A lide posta em discussão não exige maiores delongas, ante o 

pleito de extinção da ação formulado pelos autores, o qual tenho como 

pedido de desistência. Nesse diapasão, HOMOLOGO o pedido de 

desistência e em consequência JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do NCPC. No 

mais, CONDENO a parte exequente ao pagamento das custas e despesas 

processuais. Sem condenação em honorários em razão da ausência de 

triangularização processual. Com o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com 

as anotações e baixas de estilo. P.R.I.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 25 de março de 

2020. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004003-04.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI DE ASSIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA PROCESSO: 1004003-04.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): MARLI DE ASSIS REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos. Cuida-se de “AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONVERSÃO DE 

BENEFÍCIO AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ” 

proposta por MARLI DE ASSIS contra o INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL, ambos devidamente qualificados nos autos. Entre um 

ato e outro, após a citação do requerido, a autora requereu a desistência 

da ação. Instado, o requerido manifestou que só seria cabível sua 

concordância em caso de renúncia. A autora manifestou contrária ao 

pleito de renúncia, requerendo a homologação da desistência. Após, 

vieram os autos conclusos. EIS A SÍNTESE NECESSÁRIA. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Prefacialmente, cabe registrar que, como bem aduzido pela 

demandada, a desistência só pode ser aceita se o autor renunciar ao 

direito a que se funda ação, nos termos da Lei nº 9469 em seu artigo 3º, in 
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verbis: "Art. 3º As autoridades indicadas no caput do art. 1º poderão 

concordar com pedido de desistência da ação, nas causas de quaisquer 

valores desde que o autor renuncie expressamente ao direito sobre que 

se funda a ação (art. 269, inciso V, do Código de Processo Civil)." 

Entretanto, é cediço que o benefício previdenciário é irrenunciável, sendo 

in casu apenas renunciável o direto da presente ação, não havendo 

prejuízos a homologação da renúncia arguida pela demandada, tendo em 

vista que, se proposta nova ação, as condições serão diversas, eis que a 

condição da autora e as provas a serem produzidas serão distintas, 

podendo ser analisado de preenchidos os requisito do benefício pleiteado. 

Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO 

DE DESISTÊNCIA FORMULADO NO CURSO DA AÇÃO E APÓS O PRAZO 

DE DEFESA. NECESSIDADE DE PRÉVIO CONSENTIMENTO DO RÉU. 

RENUNCIA AO DIREITO EM QUE SE FUNDA A AÇÃO. OBSERVÂNCIA DO 

DISPOSTO NO ART. 3º DA LEI Nº 9.469/97. SENTENÇA ANULADA. 1. A 

sentença extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 

485, VIII, do CPC/2015, face ao pedido de desistência formulado pela parte 

autora. 2. Decorrido o prazo de resposta, para que possa ser acolhido o 

pedido de desistência do autor é imprescindível o consentimento da parte 

ré, conforme a regra do artigo 485, § 4º, do CPC/2015 e no caso da 

Fazenda Pública o art. 3º da lei 9.4649/97, a aquiescência somente pode 

se dar quando houver renúncia sobre o direito em que se funda a ação. 3. 

O Superior Tribunal de Justiça - STJ pacificou a aplicação de tal dispositivo 

em julgamento submetido ao regime do art. 543-C do CPC (REsp 

1267995/PB, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, 

julgado em 27/06/2012, DJe 03/08/2012). 4. A renúncia ao direito em que 

se funda a ação não importa prejuízo para novo pedido de benefício, se 

alteradas as condições fáticas que ensejaram a ação, posto que o direito 

de requerer o benefício previdenciário é irrenunciável. 5. Apelação 

provida. Sentença anulada, com o retorno dos autos à instância de origem 

para o regular prosseguimento do feito. (AC 0029609-81.2018.4.01.9199, 

DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BETTI, TRF1 - 

SEGUNDA TURMA, e-DJF1 21/03/2019 PAG.) Pelo exposto, HOMOLOGO a 

renúncia em todos os seus termos, para que surtam os jurídicos e legais 

efeitos, julgando extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do 

artigo 487, III, alínea “c”, do CPC. CONDENO o autor ao pagamento das 

custas e despesas processuais, contudo, SUSPENDO sua exigibilidade eis 

que beneficiário da justiça gratuita, nos termos do art.98, do CPC e lei 

1.060/50. Com o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e 

baixas de estilo. P.R.I.C. Mirassol D’Oeste/MT, 25 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002304-75.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMARA PELISSARI ROMANELO GONCALVES (REQUERENTE)

RONALDO PELISSARI ROMANELO (REQUERENTE)

REGINALDO PELISSARI ROMANELO (REQUERENTE)

JOSILENE PELISSARI DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELDA MARIANO DE ANDRADE OAB - MT17414/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1002304-75.2019.8.11.0011. 

REQUERENTE: RONALDO PELISSARI ROMANELO, JOSILENE PELISSARI DE 

SOUZA, REGINALDO PELISSARI ROMANELO, LUCIMARA PELISSARI 

ROMANELO GONCALVES REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA, 

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL Vistos. Prefacialmente, 

embora os autos me tenham vindo conclusos para saneamento do feito ou 

julgamento antecipado, verifico que o presente feito não se encontra 

maduro o suficiente para o seu deslinde, eis que se encontra pendente a 

análise do pedido de inversão do ônus da prova, formulado pela parte 

autora, que passo a apreciá-lo. Explico. Embora haja divergência quanto a 

ser a inversão do ônus da prova regra de instrução ou de julgamento, 

filio-me à corrente segundo a qual o julgador deve apreciar sua incidência 

preferencialmente na fase de saneamento do processo ou, pelo menos, 

assegurando-se à parte a quem não incumbia inicialmente o encargo a 

reabertura de oportunidade. Nesse sentido, vem entedendo o STJ, 

vejamos: RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE POR 

VÍCIO NO PRODUTO (ART. 18 DO CDC). ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO 

'OPE JUDICIS' (ART. 6º, VIII, DO CDC). MOMENTO DA INVERSÃO. 

PREFERENCIALMENTE NA FASE DE SANEAMENTO DO PROCESSO. A 

inversão do ônus da prova pode decorrer da lei ('ope legis'), como na 

responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço (arts. 12 e 14 do 

CDC), ou por determinação judicial ('ope judicis'), como no caso dos autos, 

versando acerca da responsabilidade por vício no produto (art. 18 do 

CDC). Inteligência das regras dos arts. 12, § 3º, II, e 14, § 3º, I, e. 6º, VIII, 

do CDC. A distribuição do ônus da prova, além de constituir regra de 

julgamento dirigida ao juiz (aspecto objetivo), apresenta-se também como 

norma de conduta para as partes, pautando, conforme o ônus atribuído a 

cada uma delas, o seu comportamento processual (aspecto subjetivo). 

Doutrina. Se o modo como distribuído o ônus da prova influi no 

comportamento processual das partes (aspecto subjetivo), não pode a 

inversão 'ope judicis' ocorrer quando do julgamento da causa pelo juiz 

(sentença) ou pelo tribunal (acórdão). Previsão nesse sentido do art. 262, 

§1º, do Projeto de Código de Processo Civil. A inversão 'ope judicis' do 

ônus probatório deve ocorrer preferencialmente na fase de saneamento 

do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a quem não 

incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade para 

apresentação de provas. Divergência jurisprudencial entre a Terceira e a 

Quarta Turma desta Corte. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 

802.832/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 13/04/2011, DJe 21/09/2011). (negritos acrescidos). 

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. CIRURGIA ESTÉTICA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO. ARTIGOS 

ANALISADOS: 6º, VIII, E 14, § 4º, DO CDC. 1. Ação de indenização por 

danos materiais e compensação por danos morais, ajuizada em 

14.09.2005. Dessa ação foi extraído o presente recurso especial, 

concluso ao Gabinete em 25.06.2013. 2. Controvérsia acerca da 

responsabilidade do médico na cirurgia estética e da possibilidade de 

inversão do ônus da prova. 3. A cirurgia estética é uma obrigação de 

resultado, pois o contratado se compromete a alcançar um resultado 

específico, que constitui o cerne da própria obrigação, sem o que haverá 

a inexecução desta. 4. Nessas hipóteses, há a presunção de culpa, com 

inversão do ônus da prova. 5. O uso da técnica adequada na cirurgia 

estética não é suficiente para isentar o médico da culpa pelo não 

cumprimento de sua obrigação. 6. A jurisprudência da 2ª Seção, após o 

julgamento do Reps 802.832/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 

DJe de 21.09.2011, consolidouse no sentido de que a inversão do ônus da 

prova constitui regra de instrução, e não de julgamento. 7. Recurso 

especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 1395254 SC 2013/0132242-9, 

Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/10/2013, T3 - 

TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2013)” (negritos 

acrescidos) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. HOSPITAL E MÉDICO. DANOS MORAIS E 

MATERIAIS. ERRO MÉDICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE 

INSTRUÇÃO. PRECEDENTES DESTA CORTE. NÃO PROVIMENTO. 1. A 

análise da controvérsia quanto ao momento processual para inversão do 

ônus da prova prescinde de novo exame de provas e de fatos, razão pela 

qual não incide o óbice previsto na Súmula 7 desta Corte. 2. A 

jurisprudência desta Corte é no sentido de que "a inversão 'ope judicis' do 

ônus probatório deve ocorrer preferencialmente na fase de saneamento 

do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a quem não 

incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade para 

apresentação de provas" (REsp 802.832/MG, Rel. Ministro PAULO DE 

TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 21/9/2011). 3. Agravo 

interno ao qual se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 355628 RO 

2013/0176931-8, Relator:  Ministro LÁZARO GUIMARÃES 

(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Data de 

Julgamento: 28/11/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

04/12/2017)” (negritos acrescidos) Pois bem. Pugna a parte autora, pela 

inversão do ônus da prova em seu favor, nos termos do artigo 6º, VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor. O instituto processual da inversão do 

ônus probandi por determinação judicial – ope iudicis – exige que, num 

contexto de relação consumerista, vislumbre-se a hipossuficiência que 

pode ser econômica, de informação (ou técnica) e a jurídica. In casu, 

verifico que a parte autora está em situação de hipossuficiência, de 
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maneira que deve ser atribuído à ré, o ônus de provar a documentação 

que foi encaminhada e o faltante, o que lhe será muito mais fácil do que 

exigir do autor a prova do contrário. Desta forma, DEFIRO o pedido de 

inversão do ônus da prova, na forma do artigo 6º, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor. Entretanto, cumpre assinalar que tal inversão não 

exime que a parte autora faça em relação aos fatos constitutivos de seu 

direito que estão ao seu alcance - art. 333, I, do CPC/NCPC, art. 373, I -, 

incumbindo à parte adversa provar apenas aqueles em que há 

hipossuficiência de produção pelo consumidor ou diante de peculiaridades 

da causa relacionadas, à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de 

cumprir o encargo nos termos da regra comum – CPC, art. 333/NCPC, art. 

373 -, bem como à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário. Destaque-se que este juízo se filia ao entendimento de que a 

inversão do ônus da prova não é regra de julgamento, mas de 

procedimento, bem como que não é absoluta, ou seja, não exime o 

beneficiado de juntar aos autos os documentos e produzir aquelas provas 

que estão ao seu alcance e independem da parte adversa, que deve 

trazer aos autos as da existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor – CPC, art. 333, II. Assim, ante ao acima 

decidido, INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas que ainda 

pretendam produzir, justificando sua pertinência, sob pena de 

indeferimento. Outrossim, consigne-se o prazo de 10 (dez) dias, valendo o 

silêncio pela inexistência. Ademais, DETERMINO a intimação dos autores 

para comprovarem o adimplemento das demais parcelas referente às 

custas processuais, no mesmo prazo, sob pena de extinção de feito sem 

resolução do mérito. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’ Oeste/MT, 25 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002304-75.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMARA PELISSARI ROMANELO GONCALVES (REQUERENTE)

RONALDO PELISSARI ROMANELO (REQUERENTE)

REGINALDO PELISSARI ROMANELO (REQUERENTE)

JOSILENE PELISSARI DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELDA MARIANO DE ANDRADE OAB - MT17414/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1002304-75.2019.8.11.0011. 

REQUERENTE: RONALDO PELISSARI ROMANELO, JOSILENE PELISSARI DE 

SOUZA, REGINALDO PELISSARI ROMANELO, LUCIMARA PELISSARI 

ROMANELO GONCALVES REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA, 

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL Vistos. Prefacialmente, 

embora os autos me tenham vindo conclusos para saneamento do feito ou 

julgamento antecipado, verifico que o presente feito não se encontra 

maduro o suficiente para o seu deslinde, eis que se encontra pendente a 

análise do pedido de inversão do ônus da prova, formulado pela parte 

autora, que passo a apreciá-lo. Explico. Embora haja divergência quanto a 

ser a inversão do ônus da prova regra de instrução ou de julgamento, 

filio-me à corrente segundo a qual o julgador deve apreciar sua incidência 

preferencialmente na fase de saneamento do processo ou, pelo menos, 

assegurando-se à parte a quem não incumbia inicialmente o encargo a 

reabertura de oportunidade. Nesse sentido, vem entedendo o STJ, 

vejamos: RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE POR 

VÍCIO NO PRODUTO (ART. 18 DO CDC). ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO 

'OPE JUDICIS' (ART. 6º, VIII, DO CDC). MOMENTO DA INVERSÃO. 

PREFERENCIALMENTE NA FASE DE SANEAMENTO DO PROCESSO. A 

inversão do ônus da prova pode decorrer da lei ('ope legis'), como na 

responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço (arts. 12 e 14 do 

CDC), ou por determinação judicial ('ope judicis'), como no caso dos autos, 

versando acerca da responsabilidade por vício no produto (art. 18 do 

CDC). Inteligência das regras dos arts. 12, § 3º, II, e 14, § 3º, I, e. 6º, VIII, 

do CDC. A distribuição do ônus da prova, além de constituir regra de 

julgamento dirigida ao juiz (aspecto objetivo), apresenta-se também como 

norma de conduta para as partes, pautando, conforme o ônus atribuído a 

cada uma delas, o seu comportamento processual (aspecto subjetivo). 

Doutrina. Se o modo como distribuído o ônus da prova influi no 

comportamento processual das partes (aspecto subjetivo), não pode a 

inversão 'ope judicis' ocorrer quando do julgamento da causa pelo juiz 

(sentença) ou pelo tribunal (acórdão). Previsão nesse sentido do art. 262, 

§1º, do Projeto de Código de Processo Civil. A inversão 'ope judicis' do 

ônus probatório deve ocorrer preferencialmente na fase de saneamento 

do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a quem não 

incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade para 

apresentação de provas. Divergência jurisprudencial entre a Terceira e a 

Quarta Turma desta Corte. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 

802.832/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 13/04/2011, DJe 21/09/2011). (negritos acrescidos). 

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. CIRURGIA ESTÉTICA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO. ARTIGOS 

ANALISADOS: 6º, VIII, E 14, § 4º, DO CDC. 1. Ação de indenização por 

danos materiais e compensação por danos morais, ajuizada em 

14.09.2005. Dessa ação foi extraído o presente recurso especial, 

concluso ao Gabinete em 25.06.2013. 2. Controvérsia acerca da 

responsabilidade do médico na cirurgia estética e da possibilidade de 

inversão do ônus da prova. 3. A cirurgia estética é uma obrigação de 

resultado, pois o contratado se compromete a alcançar um resultado 

específico, que constitui o cerne da própria obrigação, sem o que haverá 

a inexecução desta. 4. Nessas hipóteses, há a presunção de culpa, com 

inversão do ônus da prova. 5. O uso da técnica adequada na cirurgia 

estética não é suficiente para isentar o médico da culpa pelo não 

cumprimento de sua obrigação. 6. A jurisprudência da 2ª Seção, após o 

julgamento do Reps 802.832/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 

DJe de 21.09.2011, consolidouse no sentido de que a inversão do ônus da 

prova constitui regra de instrução, e não de julgamento. 7. Recurso 

especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 1395254 SC 2013/0132242-9, 

Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/10/2013, T3 - 

TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2013)” (negritos 

acrescidos) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. HOSPITAL E MÉDICO. DANOS MORAIS E 

MATERIAIS. ERRO MÉDICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE 

INSTRUÇÃO. PRECEDENTES DESTA CORTE. NÃO PROVIMENTO. 1. A 

análise da controvérsia quanto ao momento processual para inversão do 

ônus da prova prescinde de novo exame de provas e de fatos, razão pela 

qual não incide o óbice previsto na Súmula 7 desta Corte. 2. A 

jurisprudência desta Corte é no sentido de que "a inversão 'ope judicis' do 

ônus probatório deve ocorrer preferencialmente na fase de saneamento 

do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a quem não 

incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade para 

apresentação de provas" (REsp 802.832/MG, Rel. Ministro PAULO DE 

TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 21/9/2011). 3. Agravo 

interno ao qual se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 355628 RO 

2013/0176931-8, Relator:  Ministro LÁZARO GUIMARÃES 

(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Data de 

Julgamento: 28/11/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

04/12/2017)” (negritos acrescidos) Pois bem. Pugna a parte autora, pela 

inversão do ônus da prova em seu favor, nos termos do artigo 6º, VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor. O instituto processual da inversão do 

ônus probandi por determinação judicial – ope iudicis – exige que, num 

contexto de relação consumerista, vislumbre-se a hipossuficiência que 

pode ser econômica, de informação (ou técnica) e a jurídica. In casu, 

verifico que a parte autora está em situação de hipossuficiência, de 

maneira que deve ser atribuído à ré, o ônus de provar a documentação 

que foi encaminhada e o faltante, o que lhe será muito mais fácil do que 

exigir do autor a prova do contrário. Desta forma, DEFIRO o pedido de 

inversão do ônus da prova, na forma do artigo 6º, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor. Entretanto, cumpre assinalar que tal inversão não 

exime que a parte autora faça em relação aos fatos constitutivos de seu 

direito que estão ao seu alcance - art. 333, I, do CPC/NCPC, art. 373, I -, 

incumbindo à parte adversa provar apenas aqueles em que há 

hipossuficiência de produção pelo consumidor ou diante de peculiaridades 

da causa relacionadas, à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de 

cumprir o encargo nos termos da regra comum – CPC, art. 333/NCPC, art. 

373 -, bem como à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário. Destaque-se que este juízo se filia ao entendimento de que a 
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inversão do ônus da prova não é regra de julgamento, mas de 

procedimento, bem como que não é absoluta, ou seja, não exime o 

beneficiado de juntar aos autos os documentos e produzir aquelas provas 

que estão ao seu alcance e independem da parte adversa, que deve 

trazer aos autos as da existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor – CPC, art. 333, II. Assim, ante ao acima 

decidido, INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas que ainda 

pretendam produzir, justificando sua pertinência, sob pena de 

indeferimento. Outrossim, consigne-se o prazo de 10 (dez) dias, valendo o 

silêncio pela inexistência. Ademais, DETERMINO a intimação dos autores 

para comprovarem o adimplemento das demais parcelas referente às 

custas processuais, no mesmo prazo, sob pena de extinção de feito sem 

resolução do mérito. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’ Oeste/MT, 25 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003778-81.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CREUZA TEIXEIRA FRANCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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))

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

TAMIRES RODRIGUES PERIN OAB - MT25293/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1003778-81.2019.8.11.0011. 

REQUERENTE: CREUZA TEIXEIRA FRANCO REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. DEFIRO o pedido de id nº 

28765324, de modo que SE EXPEÇA Ofício a Autarquia demandada para 

que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, cumpra a ordem judicial 

emanada, fixando a multa diária no importe de R$ 100,00 (cem) reais, 

limitada ao valor anual de 12 (doze) salários mínimos, com o fito de evitar 

enriquecimento sem causa conforme entendimento jurisprudencial[1]. 

Após o benefício implantado, INTIME-SE a parte autora para pugnar o que 

de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. CUMPRA-SE com máxima 

urgência. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D´Oeste/MT, 04 de fevereiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito [1] Tribunal Regional Federal da 3ª Região TRF-3 – Apelação Cível : 

Ap 00029757420084036117 SP

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000037-33.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

IZAIAS AMORIM DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO OAB - MT24919/O 

(ADVOGADO(A))

TAMIRES RODRIGUES PERIN OAB - MT25293/O (ADVOGADO(A))

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA OAB - MT13630/O-O 

(ADVOGADO(A))

JEANA VALERIA MENDES ALVES OAB - MT20246/O (ADVOGADO(A))

LAUDISON MORAES COELHO OAB - MT0019353A (ADVOGADO(A))

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

DIONE KAROLINE GONCALVES HOLANDA OAB - MT20694/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS CÁCERES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000037-33.2019.8.11.0011. 

REQUERENTE: IZAIAS AMORIM DA SILVA REQUERIDO: INSS CÁCERES 

Vistos. Com o olhar volvido à nova sistemática processual introduzida pelo 

NCPC, em que pese o verdadeiro paradoxo criado pelo legislador quanto 

ao não exercício do juízo de admissibilidade pelo juízo a quo e a 

possibilidade excepcional de retratação, ante a interposição do apelo, 

decido nos seguintes termos: I. Interposto recurso de apelação pela parte 

recorrente, intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões no 

prazo legal de 15 (quinze) dias, conforme o art. 1.010, §1º, do NCPC. II. Se 

apresentada apelação adesiva pela parte recorrida (art. 997, §§ do NCPC), 

intime-se a parte contrária para contrarrazões no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos do art. 1.010, §2º, do NCPC. III. Caso as contrarrazões do 

recurso principal ou do adesivo ventilem matérias elencadas no art. 1.009, 

§1º, do NCPC, intime-se o recorrente para se manifestar sobre elas no 

prazo de 15 (quinze) dias, conforme o art. 1.009, §2º, do NCPC. IV. Após 

as formalidades acima, encaminhem-se os autos ao E. TRF da 1ª Região 

(art. 1.009, §3º, do NCPC), com as homenagens de estilo, ressaltando-se 

que o juízo de admissibilidade do(s) recurso(s) será efetuado direta e 

integralmente pela Corte ad quem (art. 932 do NCPC). INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste/MT, 13 de fevereiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000002-39.2020.8.11.0011

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:

PRIMAVERA COMERCIO DE MOTOS LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DESPACHO Processo: 1000002-39.2020.8.11.0011. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: 

PRIMAVERA COMERCIO DE MOTOS LTDA Vistos. Ante o teor da certidão 

de id. 29151330, INTIME-SE o requerente para pugnar o que de direito em 

15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento dos autos. Transcorrido o 

prazo supra, com ou sem manifestação, devolvam-me os autos 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’Oeste-MT, 13 de fevereiro de 2020. Henriqueta Fernanda C. A. 

F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000653-42.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. D. J. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUZA DE JESUS ARAUJO OAB - 630.650.451-68 (REPRESENTANTE)

WAGNER PERUCHI DE MATOS OAB - MT9865-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 1ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10, LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411391 Certifico que a R. 

Sentença transitou em julgado, sem interposição de recurso. Mirassol 

D'Oeste - MT, 26 de março de 2020 Cleusa Roberto do Carmo Gestora 

Judiciaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001873-41.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EZIEL DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001873-41.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): EZIEL DA SILVA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Com o olhar volvido à nova sistemática 

processual introduzida pelo NCPC, em que pese o verdadeiro paradoxo 

criado pelo legislador quanto ao não exercício do juízo de admissibilidade 

pelo juízo a quo e a possibilidade excepcional de retratação, ante a 

interposição do apelo, decido nos seguintes termos: I. Interposto recurso 

de apelação pela parte requerida, intime-se a parte recorrente para 
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apresentar contrarrazões no prazo legal de 15 (quinze) dias, conforme o 

art. 1.010, §1º, do NCPC. II. Se apresentada apelação adesiva pela parte 

recorrida (art. 997, §§ do NCPC), intime-se a parte contrária para 

contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.010, §2º, 

do NCPC. III. Caso as contrarrazões do recurso principal ou do adesivo 

ventilem matérias elencadas no art. 1.009, §1º, do NCPC, intime-se o 

recorrente para se manifestar sobre elas no prazo de 15 (quinze) dias, 

conforme o art. 1.009, §2º, do NCPC. IV. Após as formalidades acima, 

encaminhem-se os autos ao E. TRF da 1ª Região (art. 1.009, §3º, do 

NCPC), com as homenagens de estilo, ressaltando-se que o juízo de 

admissibilidade do(s) recurso(s) será efetuado direta e integralmente pela 

Corte ad quem (art. 932 do NCPC). INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Mirassol 

D’Oeste/MT, 26 de março de 2020. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000609-86.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDA MARIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LEITE OAB - MT0003480A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1000609-86.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): ZILDA MARIA DA SILVA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Cuida-se de “Ação Previdenciária” proposta 

por ZILDA MARIA DA SILVA em face do Instituto Nacional do Seguro 

Social - INSS, ambos devidamente qualificados nos autos, sob o 

fundamento de que, a despeito de ter sido concedida anteriormente 

aposentadoria por invalidez, o requerido procedeu com a alta programada, 

fixando data de cessação com pagamento do benefício de forma 

decrescente, mesmo permanecendo a invalidez para o trabalho, de modo 

que requer a manutenção do benefício. Com a inicial foram juntados os 

documentos anexados no id 19125504. A inicial foi recebida em id nº 

19161366, sendo determinada citação da demandada, com o indeferimento 

do pedido de tutela, além de ser determinada a realização de perícia. 

Embora devidamente citada, a demandada deixou transcorrer o prazo sem 

apresentar contestação, consoante certificado em id nº 30685082. Laudo 

pericial aportado em id nº 26058060 Devidamente intimada, a parte autora 

se manifestou quanto o laudo pericial no id 26155016, enquanto a 

autarquia deixou transcorrer o prazo sem manifestar-se. Em seguida, 

vieram-me os autos conclusos. FUNDAMENTO E DECIDO. De pronto, 

considerando que a requerida mesmo devidamente citada não apresentou 

contestação, DECRETO a sua revelia, nos limites do art. 344 e 345, ambos 

do CPC. Pois bem.Com efeito, o cerne da questão encartada consiste em 

saber se a parte autora permaneceu satisfazendo todos os requisitos 

exigidos à concessão do benefício postulado, o qual encontra fundamento 

na Lei 8.213/91, legislação esta que tem como finalidade mostrar o 

procedimento e os princípios norteadores dos planos de benefício da 

Previdência Social, garantindo as pessoas, meios para sua manutenção 

em razão de incapacidade entre outras situações previstas no 

ordenamento legal. A Constituição Federal de 1988 em seu artigo 201, 

também assegura a cobertura dos eventos de doença pelo órgão da 

Previdência Social. Quanto à comprovação da condição de segurado, tal 

se trata de ponto incontroverso, uma vez que a autora se encontrava em 

gozo de benefício de aposentadoria por invalidez à época da propositura 

da presente ação, com data de cessação programada, não havendo 

necessidade de maiores discussões. Assim, demonstrada a qualidade de 

segurado. Analisando detidamente o laudo pericial, aferem-se as 

informações: “Apresenta quadro patológico por transtorno ortopédico da 

coluna cervical, lombar e ombro esquerdo (...) configurando incapacidade 

de caráter parcial e permanente.”. Considerando que a parte autora 

continua permanentemente incapacitada para qualquer tipo de atividade, 

não reunindo, pois, condições de continuar o labor que regularmente 

exercia, faz jus a manutenção da aposentadoria por invalidez, uma vez 

que comprovada a existência de todos os requisitos do art. 42 da Lei nº 

8.213/91, é possível verificar o preenchimento dos requisitos, in verbis: “A 

aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a 

carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo 

de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação 

para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á 

paga enquanto permanecer nesta condição. § 1º A concessão de 

aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de 

incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência 

Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de 

médico de sua confiança. § 2º A doença ou lesão de que o segurado já 

era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe 

conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a 

incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa 

doença ou lesão”. Destarte, à concessão do benefício de aposentadoria 

por invalidez (artigos 42 a 47, da Lei nº 8.213/91) tem por requisitos: a) a 

qualidade de segurado; b) o cumprimento do período de carência (12 

contribuições - art. 25, I, da lei 8.213/91), quando exigida; c) a prova 

médico-pericial da incapacidade total e permanente para o trabalho, 

insuscetível de recuperação ou de reabilitação para outra atividade que 

garanta a subsistência; d) demonstração de que o segurado não era 

portador da alegada doença ao filiar-se ao Regime Geral da Previdência 

Social. Dessa forma, considerando as peculiaridades do caso e a questão 

da reabilitação, da simples análise do quadro clínico da autora, 

comprovado pela perícia, e das atividades que costumava desenvolver, é 

de se concluir pela impossibilidade de desempenhar atividade laborativa, 

de forma permanente, ficando patente sua impossibilidade de reabilitação. 

Nesse sentido: “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

INCAPACIDADE PERMANENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS DO SEGURADO. 

TERMO INICIAL. 1. Tratando-se de auxílio-doença ou aposentadoria por 

invalidez, o Julgador firma sua convicção, via de regra, por meio da prova 

pericial. 2. As condições pessoais do segurado, associadas às 

conclusões do laudo pericial quanto à atual limitação para a sua atividade 

habitual, em face de doenças incapacitentes, indicam a necessidade de 

concessão de aposentadoria por invalidez. 3. Se a incapacidade só pôde 

ser reconhecida como total e definitiva por ocasião da análise dos 

elementos trazidos com o laudo pericial, este deve ser o termo inicial para 

a concessão da aposentadoria por invalidez, mantendo-se o direito ao 

auxílio-doença até então. (TRF-4 - APELAÇÃO CIVEL : AC 

50315116420144049999 5031511-64.2014.404.9999, Orgão Julgador 

QUINTA TURMA, Publicação D.E. 21/03/2016, Julgamento 15 de Março de 

2016, Relator (Auxílio Bonat) TAÍS SCHILLING FERRAZ)” 

“APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TRABALHADORA RURAL BÓIA-FRIA. 

INCAPACIDADE DEFINITIVA. REABILITAÇÃO IMPRATICÁVEL. É devida a 

aposentadoria por invalidez quando a perícia judicial é concludente de que 

a segurada, trabalhadora rural bóia-fria, está definitivamente incapacitada 

para sua atividade habitual e, por suas condições pessoais, se mostra 

impraticável a reabilitação para outra atividade. (TRF-4 - APELAÇÃO CIVEL 

: AC 96894620104049999 PR 0009689- 46.2010.404.9999, Orgão Julgador 

QUINTA TURMA Publicação D.E. 03/02/2011 Julgamento 18 de Janeiro de 

2011 Relator RÔMULO PIZZOLATTI)” “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL 

CIVIL. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS 

DO ART. 29 DA LEI DE BENEFÍCIOS SATISFEITOS. INCAPACIDADE 

PERMANENTE PARCIAL. TRABALHADOR RURAL. REQUISITOS SOCIAIS E 

PESSOAIS QUE NÃO PROPICIAM A REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. 

FIXAÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS DE PERITO EM CONFORMIDADE 

COM OS TERMOS DA RESOLUÇÃO 541/2007. I - O Perito nomeado pelo 

Juízo atesta que o autor é "PORTADOR DE GONARTROSE AVANÇADA À 

DIREITA E ARTOSE, ABAULAMENTO DISCAL E DISCOPATIA 

DEGENERATIVA DA COLUNA LOMBAR.", e que tais doenças estão 

diretamente relacionadas com suas atividades laborativas de trabalhador 

rural, atestando, assim, que "O PACIENTE É INCAPACITADO PARA O 

EXERCÍCIO DE SUAS ATIVIDADES LABORATIVAS PRÉVIAS E NÃO DE 

TODAS AS ATIVIDADES." II - Considera-se bastante remota a 

possibilidade de reabilitação profissional, haja vista que o Autor sempre 

exercera trabalho que demandava esforço braçal (fls. 56/60), para o qual 

não está mais capacitado em decorrência das doenças degenerativas que 

lhe acometem, não possuindo formação, nem experiência profissional, 

nem idade (62 anos - fl. 16) que possibilite sua reinserção no mercado de 

trabalho em outra atividade, cabendo ressaltar que a própria perícia 

realizada no âmbito administrativo, atesta que o segurado em questão não 

é passível de reabilitação profissional para a mesma atividade ou para 

outra que lhe garanta a subsistência, considerada a idade e o grau de 

instrução do segurado (fl. 144). III - Consoante dispõe o artigo 436 do CPC, 

embora o laudo elaborado pelo expert seja de fundamental importância 

para nortear a formação da convicção do Juízo acerca da existência ou 

não do direito invocado, o Juiz não está adstrito ao parecer técnico, vale 
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dizer, não está vinculado às conclusões do perito e assistentes. IV - 

Consideração do aspecto social da demanda, sendo totalmente 

inviabilizada a reinserção do autor no mercado de trabalho, em mira o 

princípio vetor constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1, III, 

da CRFB). V - Benefício devido a contar da data da sentença, eis que fora 

reformada decisão que deferiu a antecipação da tutela, nos autos do 

Agravo de Instrumento nº2011.02.01.001030-5. VI - Considerados os 

elementos do caso concreto e o disposto no parágrafo único do art. 3º da 

Resolução nº 541/2007, não se mostra 11/09/2017 PREVIDENCIÁRIO. 

PROCESSUAL CIVIL. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

R E Q U I S I T O S  D O  A R T .  2 9  D A  L E I  D … 

https://trf-2.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/25012346/ac-apelacao-civel-ac

-201302010090220-trf2 2/2 inadequado o valor de R$ 500,00 (quinhentos 

reais), fixado a título de honorários periciais. VII - Remessa necessária e 

recursos desprovidos. (TRF-2 - AC - APELAÇÃO CIVEL : AC 

201302010090220, Orgão Julgador SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA 

Publicação 17/03/2014 Julgamento 25 de Fevereiro de 2014 Relator 

Desembargador Federal MESSOD AZULAY NETO)” No que tange ao pleito 

de tutela antecipada para a implantação do benefício, que se rege pelo 

artigo 497 do CPC, uma vez que possui por objeto uma obrigação de fazer, 

os vários argumentos já expostos nesta peça processual são mais que 

suficientes no sentido de demonstrar a relevância do fundamento da 

demanda, sendo palpável, igualmente, o receio de ineficácia da medida, 

caso postergada a implantação do benefício, já que se trata de verba de 

natureza alimentar e, por isso, apresenta ínsita a urgência reclamada pela 

tutela antecipada. Ressalve-se, é claro, a cobrança das parcelas 

pretéritas, que não são contempladas na vertente antecipação dos efeitos 

da sentença, lembrando que não há nenhum óbice em seu deferimento se 

dar na própria sentença, conforme orientação do STJ: “(...) III – De acordo 

com precedente da Turma, e boa doutrina, a tutela antecipada pode ser 

concedida com a sentença”.[1] Diante do exposto, ACOLHO a pretensão 

da parte autora, para JULGAR PROCEDENTE o pedido formulado na 

petição inicial, confirmando a tutela alhures deferida, razão pela qual 

CONDENO o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a manter a 

aposentadoria por invalidez em favor de ZILDA MARIA DA SILVA , a partir 

da data da cessação indevida programada, nos termos do artigo 43 da Lei 

nº 8.213/91, no valor legal, com incidência de juros de mora[2] a partir da 

citação, quanto às parcelas anteriores, e, no que tange às posteriores, a 

partir de cada parcela vencida, salvo as anteriores aos quinquênios, 

acrescido ainda de correção monetária a partir de cada parcela 

vencida[3]. No ponto, “a partir da vigência da Lei 11.960/09 deverão incidir 

para fins de correção monetária e compensação da mora, uma única vez, 

até o efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e juros 

aplicados à caderneta de poupança[4]”, JULGANDO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 

487, I, do Código de Processo Civil. Vale frisar, com relação à liquidação 

das parcelas pretéritas, que as parcelas pagas em razão do cumprimento 

da liminar devem ser descontadas daquele montante. CONDENO a 

Autarquia Federal nos honorários advocatícios, que FIXO no importe de 

10% sobre as parcelas vencidas, não incidindo sobre as prestações 

vincendas (artigo 85, § 2º, CPC e Súmula 111 do STJ). ISENTO a Autarquia 

Federal do pagamento das custas processuais, salvo quanto aos valores 

comprovadamente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I 

do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001. DEIXO de 

determinar a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal da 

1ª Região, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em 

vista o disposto no inciso III, §3º do art. 496 do CPC, já que o valor da 

condenação, nitidamente, não excederá a 100 (cem) salários mínimos. 

P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, INTIME-SE a parte demandante para, no 

prazo de 30 (trinta) dias, pugnar o que entender de direito. Transcorrido 

“in albis” o prazo, AO ARQUIVO com as anotações e providências de 

estilo, sem prejuízo de seu desarquivamento, independentemente do 

recolhimento de taxa, se requerido no prazo legal. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’Oeste/MT, 25 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito [1] REsp 299433/RJ, 

Reg. n. 2001/0003179-0, Rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, 4ª 

Turma, Data do Julgamento, 09/10/2001, Data da Publicação/Fonte DJ 

04.02.2002 p. 381, RSTJ vol. 156 p. 369. [2] No que tange aos juros, 

seguindo recente entendimento jurisprudencial, serão de 1% ao mês, 

contados a partir da citação quanto às parcelas anteriores a ela, até a 

data em que entrou em vigor a Lei n. 11.960/2009, ou seja, em 29.06.2009, 

a partir do que aplicará a taxa de 0,5% ao mês. Nesse sentido: EMENTA 

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR RURAL. 

INÍCIO DE PROVA MATERIAL. PROVA TESTEMUNHAL. TERMO INICIAL. 

CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. CUSTAS PROCESSUAIS. 1. Requisito etário devidamente 

comprovado nos autos. 2. Início razoável de prova material corroborada 

pela prova testemunhal confirma o exercício da atividade rural pelo número 

de meses correspondentes à carência legal do benefício, a teor do 

disposto no art. 48, §§ 1º e 2º e 142, da Lei n. 8.213/91. 3. No caso, não 

provou o INSS a circunstância de que o rendimento da mulher, enquanto 

servidora pública, era elevado e que a sua renda era suficiente ou a mais 

relevante para o sustento do grupo familiar. "A circunstância de um dos 

integrantes do núcleo familiar desempenhar atividade urbana não implica, 

por si só, a descaracterização do trabalhador rural como segurado 

especial, condição que deve ser analisada no caso concreto". (Súmula n. 

41 da TNU). 4. Direito ao benefício de aposentadoria rural por idade como 

segurado especial reconhecido, a partir do ajuizamento da ação, conforme 

pedido constante na inicial. 5. As prestações em atraso devem ser pagas 

a partir da propositura da ação, ou do requerimento administrativo, caso 

existente. A correção monetária incide sobre o débito previdenciário, a 

partir do vencimento de cada prestação, conforme Manual de Orientação 

de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. devendo-se, 

contudo, aplicar-se o IPCA-E após a entrada em vigor da Lei 11960/2009, 

tendo em vista a imprestabilidade da TR - atualmente usada na 

remuneração das cadernetas de poupança - como índice de correção 

monetária de débitos judiciais, conforme assentado pelo STF no julgamento 

da ADI n. 493/DF. Os juros moratórios são devidos no percentual de 1% 

(hum por cento) do valor de cada parcela vencida incidindo esse taxa até 

a entrada em vigor da Lei n. 11960/2009, a partir de quando devem ser 

reduzidos para 0,5% (meio por cento) ao mês, tendo em vista que esses 

são os juros aplicados nas cadernetas de poupança-, até a apuração 

definitiva dos cálculos de liquidação. 6. Honorários advocatícios fixados 

em 10% sobre as prestações vencidas até a data da prolação da 

sentença no caso de sua confirmação, ou até a prolação do acórdão no 

caso de provimento da apelação da parte autora, atendendo ao disposto 

na Súmula 111/STJ. 7. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, 

no exercício da jurisdição federal (§ 3º do artigo109 da CF/88), o INSS 

está isento de custas, quando a lei estadual específica prevê a isenção, 

caso dos Estados de Minas Gerais, Mato Grosso, Rondônia e Goiás. 8. 

Devida a tutela antecipada da obrigação de fazer, haja vista o "periculum 

in mora", decorrente da natureza alimentar da verba e a verossimilhança 

das alegações, inequívoca neste momento, cumpridos, portanto os 

requisitos do artigo 273 c/c 461,§ 3º do CPC. (Portanto, deve ser o INSS 

intimado para implantar, de imediato, o benefício, independentemente do 

trânsito em julgado da sentença, ressalvadas as parcelas atrasadas, que 

devem aguardar o julgamento definitivo da demanda) ou (Portanto, deve 

ser mantida a tutela antecipada deferida em 1º grau de jurisdição, 

condicionado o pagamento das parcelas em atraso ao trânsito em julgado 

da sentença) 9. No tocante à multa, embora, em princípio cabível sua 

aplicação em decorrência de descumprimento de obrigação de fazer, em 

desfavor da Fazenda Pública , como já decidido pelo STJ (REsp 

504321/RS; 5ª. T; Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ 11.12.2006,p.407), é 

pacífico o entendimento desta turma que seu arbitramento não pode se dar 

imposição não pode se dar previamente, mas somente após constatação 

do efetivo descumprimento do julgado (AC 0068882-14.2011.4.01.9199 / 

TO, Rel. JUIZ FEDERAL MURILO FERNANDES DE ALMEIDA (CONV.), 

SEGUNDA TURMA, e-DJF1 p.1562 de 03/07/2013, inter plures), 10. 

Apelação da parte autora provida. ACÓRDÃO. A Turma, à unanimidade, 

deu provimento à apelação da parte autora, nos termos do voto do relator. 

2ª Turma do TRF/1ª Região 24/07/2013. Juiz Federal RENATO MARTINS 

P R A T E S ,  R e l a t o r  C o n v o c a d o .  A P E L A Ç Ã O  C Í V E L 

0 0 3 1 5 7 8 - 4 4 . 2 0 1 2 . 4 . 0 1 . 9 1 9 9 / M T , P r o c e s s o  n a  O r i g e m : 

80715620108110002, RELATOR (A) : DESEMBARGADORA FEDERAL 

NEUZA MARIA ALVES DA SILVA, APELANTE : INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, PROCURADORA : ADRIANA MAIA VENTURINI, 

APELADO : JOSE GUMERCINDO DE ARRUDA, ADVOGADOS : GISELIA 

SILVA ROCHA E OUTROS (AS), REC. ADESIVO : JOSE GUMERCINDO DE 

ARRUDA. (grifei e negritei) [3] “III - A correção monetária sobre os débitos 

previdenciários incide a partir do vencimento de cada benefício não pago, 

Súmula 148 do STJ” (TJ/MT, 1ª Câmara Cível, Reexame Necessário de 

Sentença c/ Recurso de Apelação Cível n. 36/2004 - Classe II - 27 - 

Comarca de Tangará da Serra/MT, julgamento unânime em 18.07.2005, 

dele tomando parte a Exmª. Drª. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO (Relatora), 
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o Exmo. Sr. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (Revisor) e o 

Exmo. Sr. Dr. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (Vogal)). Súmula 148 do 

STJ: “Os débitos relativos a beneficio previdenciário, vencidos e cobrados 

em juízo apos a vigência da lei nr. 6.899/81, devem ser corrigidos 

monetariamente na forma prevista nesse diploma legal”. [4] TRF da 1ª 

Região, AC 0072325-07.2010.4.01.9199/MG; APELAÇÃO CIVEL, JUIZ 

FEDERAL CHARLES RENAUD FRAZAO DE MORAES (CONV.), e-DJF1 p.49 

de 12/04/2011, 21/03/2011.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001131-50.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ARNALDO SOUZA PORTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAUDISON MORAES COELHO OAB - MT0019353A (ADVOGADO(A))

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA OAB - MT13630/O-O 

(ADVOGADO(A))

JEANA VALERIA MENDES ALVES OAB - MT20246/O (ADVOGADO(A))

DIONE KAROLINE GONCALVES HOLANDA OAB - MT20694/O 

(ADVOGADO(A))

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(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 DECISÃO Processo: 1001131-50.2018.8.11.0011. 

REQUERENTE: ARNALDO SOUZA PORTO REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Com o olhar volvido à nova 

sistemática processual introduzida pelo NCPC, em que pese o verdadeiro 

paradoxo criado pelo legislador quanto ao não exercício do juízo de 

admissibilidade pelo juízo a quo e a possibilidade excepcional de 

retratação, ante a interposição do apelo, decido nos seguintes termos: I. 

Interposto recurso de apelação pela parte requerida, intime-se a parte 

recorrente para apresentar contrarrazões no prazo legal de 15 (quinze) 

dias, conforme o art. 1.010, §1º, do NCPC. II. Se apresentada apelação 

adesiva pela parte recorrida (art. 997, §§ do NCPC), intime-se a parte 

contrária para contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do 

art. 1.010, §2º, do NCPC. III. Caso as contrarrazões do recurso principal ou 

do adesivo ventilem matérias elencadas no art. 1.009, §1º, do NCPC, 

intime-se o recorrente para se manifestar sobre elas no prazo de 15 

(quinze) dias, conforme o art. 1.009, §2º, do NCPC. IV. Após as 

formalidades acima, encaminhem-se os autos ao E. TRF da 1ª Região (art. 

1.009, §3º, do NCPC), com as homenagens de estilo, ressaltando-se que o 

juízo de admissibilidade do(s) recurso(s) será efetuado direta e 

integralmente pela Corte ad quem (art. 932 do NCPC). INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste/MT, 26 de março de 2020. Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002471-92.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE SCARPASSI RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LEITE OAB - MT0003480A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1002471-92.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): ALINE SCARPASSI RODRIGUES DA SILVA REU: INSS 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Cuida-se de 

“Ação de Concessão de Auxílio Doença c/c em Aposentadoria por 

Invalidez com Pedido de Antecipação de Tutela” proposta por ALINE 

SCARPASSI RODRIGUES DA SILVA em face do Instituto Nacional do 

Seguro Social, ambos devidamente qualificados nos autos, sob o 

fundamento de não possuir mais condições de trabalhar, necessitando 

assim, de percepção de auxílio doença em sede de antecipação da tutela 

convertendo, se for o caso, para aposentadoria por invalidez. Com a inicial 

foram juntados os documentos de id nº 21891385/21891618. A exordial foi 

recebida em id nº 21957709, oportunidade em que fora determinada a 

citação da demandada, indeferido o pedido de tutela, bem como nomeado 

médico perito. Devidamente citada, a Autarquia demandada apresentou 

contestação, conforme id nº 22124257. Impugnação à contestação 

aportada em id nº 22209739. Perícia médica aportada em id nº 28167714. 

A requerente pugnou pela procedência do feito em id nº 28512853, 

enquanto que a requerida nada manifestou, conforme certidão de id nº 

28765363. Após, vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Com efeito, o cerne da questão encartada 

consiste em saber se a parte autora satisfaz (ou se em algum momento 

satisfez), todos os requisitos exigidos à concessão do benefício 

postulado, o qual encontra fundamento na Lei 8.213/91, legislação esta 

que tem como finalidade mostrar o procedimento e os princípios 

norteadores dos planos de benefício da Previdência Social, garantindo as 

pessoas, meios para sua manutenção em razão de incapacidade entre 

outras situações previstas no ordenamento legal. A Constituição Federal 

de 1988 em seu artigo 201, também assegura a cobertura dos eventos de 

doença pelo órgão da Previdência Social. Neste cenário, as regras gerais 

sobre o auxílio-doença foram mantidas pela Ec. Nº 20. Vejamos: “Art. 201. 

A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de 

caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que 

preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, 

a: I - cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte e idade 

avançada;” O Auxílio-doença é um beneficio por incapacidade devido ao 

segurado do INSS que estiver impedido de trabalhar por doença ou 

acidente, ou por prescrição médica, por mais de 15 (quinze) dias, que o 

torne incapaz temporariamente para o trabalho, conforme disposto no 

artigo 59 da Lei 8.213/91, cujo caput reza que “O auxílio-doença será 

devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período 

de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou 

para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.” 

Para a concessão de auxílio-doença, mister o atendimento a alguns 

requisitos: (a) a qualidade de segurado do requerente; (b) o cumprimento 

da carência de 12 contribuições mensais; (c) a superveniência de moléstia 

incapacitante para o desenvolvimento de qualquer atividade que garanta a 

subsistência; e (d) o caráter temporário da incapacidade. Nesse sentido: 

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS. INCAPACIDADE. 

COMPROVAÇÃO. 1. Quatro são os requisitos para a concessão do 

benefício em tela: (a) qualidade de segurado do requerente; (b) 

cumprimento da carência de 12 contribuições mensais; (c) superveniência 

de moléstia incapacitante para o desenvolvimento de qualquer atividade 

que garanta a subsistência; e (d) caráter definitivo da incapacidade. 2. 

Requisitos preenchidos. TRF-4 - APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO : 

APELREEX 78533320134049999 SC 0007853-33.2013.404.9999, Orgão 

Julgador QUINTA TURMA Publicação D.E. 28/01/2016 Julgamento 15 de 

Dezembro de 2015 Relator PAULO AFONSO BRUM VAZ)” In casu, restou 

evidenciado que o demandante não preenche os pressupostos para o 

deferimento do estabelecimento do auxílio-doença, consoante provas 

amealhadas aos autos. Explico. Quanto à comprovação da condição de 

segurado, a parte autora comprovou que detinha qualidade de segurada 

quando do requerimento administrativo, consoante documentos de id nº 

21891618, donde se depreende que a autora preencheu o tempo de 

carência previsto no art. 25, I, da Lei 8.213/06. Volvendo os olhos para os 

referidos documentos, verifica-se que a autora faz jus a concessão dos 

benefícios, desde que comprovada a incapacidade e que não tenha 

perdido a condição de segurado quando se quedou enferma, bem como 

em caso de ter tido sua doença/enfermidade agravada com o tempo ou 

trabalho. Analisando a prova pericial, observa-se que o “expert” 

asseverou: “(...) Não vislumbro incapacidade laborativa para atividades 

apresentadas pela periciada (...) Não configura incapacidade (...) 

Apresenta quadro de transtorno do sistema nervoso central, não 

configurando incapacidade laborativa neste ato pericial (...)”. Ocorre que, 

em que pese a qualidade de segurado, o autor não se encontra 

incapacitado para o trabalho, não havendo que se falar em incapacidade 

laborativa, como bem descrito pelo perito judicial. Registre-se que, em que 

pese a autora requerer a procedência do feito, tal não merece 

acolhimento, porquanto não constar dos autos outras provas 

contundentes a afastar a conclusão firmada, sendo assim a perícia judicial 

devidamente apta a ensejar o julgamento do feito. Nesse sentido: 

“INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO SUSCITADO PELA PARTE AUTORA. 

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE PARA 

O TRABALHO. ANÁLISE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS. DESNECESSIDADE. 

INCIDENTE NÃO CONHECIDO. 1. Trata-se de Pedido de Uniformização 

interposto contra acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais 

Federais da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte que deu provimento 
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ao recurso da parte ré, reformando a sentença de primeiro grau, para 

julgar improcedente o pedido formulado na inicial de concessão de 

auxílio-doença. Colhe-se do acórdão a fundamentação que segue: 

“[...]EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. 

RESTABELECIMENTO DE AUXILIO DOENÇA OU APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ. SENTENÇA PROCEDENTE. AUSÊNCIA DA INCAPACIDADE. 

PROVIMENTO DO RECURSO DO INSS. IMPROVIMENTO DO RECURSO DO 

AUTOR. 1. O auxílio-doença é devido ao segurado que, havendo cumprido 

o período de carência exigível legalmente, ficar incapacitado para seu 

trabalho ou atividade habitual por mais de quinze dias consecutivos. Já a 

aposentadoria por invalidez é a prestação previdenciária que será devida 

ao segurado que, cumprida a carência exigida, quando foro o caso, for 

considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o 

exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga 

enquanto permanecer nessa condição. 2. Para a concessão de 

auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, exige-se a carência de 12 

(doze) contribuições mensais, e, no caso de segurado especial, há que se 

comprovar a qualidade de trabalhador rural. 3. Hipótese em que o juízo 

monocrático, diante de laudo pericial (anexo nº. 28) que atestou a 

existência de limitação para o exercício de atividade na agricultura, bem 

como considerando as condições pessoais e sociais da parte autora, 

concedeu-lhe o benefício de auxílio-doença desde a cessação do 

benefício (12/02/2007). 4. Detida análise do laudo acostado aos autos, 

todavia, indica a inexistência de incapacidade para o exercício da 

atividade laborativa, não se mostrando suficiente à concessão do 

benefício pleiteado a mera limitação para o exercício das atividades 

informadas, decorrente de “doença discal lombar degenerativa”. 5. Não 

bastasse a conclusão extraída a partir da prova técnica, trouxe aos autos 

a autarquia prova de que a autora já se encontrava aposentada por idade, 

na qualidade de segurada especial, desde 07/12/2011 (PLENUS – anexo 

nº. 36), benefício cessado em 31/05/2014 diante de tutela concessiva de 

auxílio-doença. 6. Diante deste contexto, seria, em tese, viável a busca 

pelos valores retroativos devidos no período compreendido entre a 

cessação do benefício de auxílio-doença (12/02/2007) até a implantação 

do benefício de aposentadoria por idade (07/12/2011); todavia, tal 

possibilidade não se confirma em face da conclusão pericial constante 

dos autos, no sentido de que a autora apresentava apenas limitação e não 

incapacidade. 7. Frise-se que o laudo não vincula a convicção judicial; 

contudo, considerando que não há nos autos outros documentos capazes 

de infirmar a conclusão pericial, ele constitui ferramenta fundamental para 

reconhecer a inexistência de incapacidade. 8. Recurso inominado do autor 

improvido e recurso inominado do INSS provido, para julgar a demanda 

improcedente. 9. Tutela antecipada que se revoga, bem como quaisquer 

dos seus efeitos, pelo que deve a autarquia restabelecer o benefício de 

aposentadoria por idade (NB 151.053.100-6), cessado por ocasião do 

cumprimento da medida liminar. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos 

os presentes autos, ACORDAM os Juízes da Turma Recursal da Seção 

Judiciária do Estado do Rio Grande do Norte, por unanimidade, em NEGAR 

PROVIMENTO ao recurso inominado do autor e DAR PROVIMENTO ao 

recurso inominado do INSS, nos termos do Voto-Ementa do Juiz Relator. 

[...]” 2. Em seu incidente, a parte autora alega que o acórdão recorrido 

contraria a jurisprudência desta TNU (Súmula 47: “Uma vez reconhecida a 

incapacidade parcial para o trabalho, o juiz deve analisar as condições 

pessoais e sociais do segurado para a concessão de aposentadoria por 

invalidez.”) e da 5ª Turma Recursal de São Paulo (Processo 

00562318820104036301), a qual adotou o entendimento de que “O juiz 

não está totalmente vinculado às conclusões do laudo pericial quando 

presentes outros elementos plenamente hábeis à formação da sua 

convicção, desde que o faça de forma fundamentada”. 3. O incidente de 

uniformização foi inadmitido na origem, com agravo na forma do RITNU. 4. 

O acórdão recorrido se baseou em questões de fato pontuais, cuja 

similitude com o caso julgado pelo acórdão indicado como paradigma 

exigiria reexame de prova, inviável em sede de uniformização de 

jurisprudência. 5. Ademais, o acórdão recorrido não contraria o 

entendimento atual da TNU: quando o julgador não reconhece 

incapacidade para o trabalho, não tem obrigação de analisar as condições 

pessoais e sociais do segurado, muito embora não fique impedido de fazer 

tal análise se, segundo seu livre convencimento motivado, entender 

cabível. A TNU já decidiu que “quando o juiz conclui que não há 

incapacidade para o trabalho, não fica obrigado a examinar as condições 

pessoais e sociais (Processo nº 0507072-34.2009.4.05.8101, Rel. Juiz 

Rogério Moreira Alves, DOU 1º/02/2013). “Quando negada a incapacidade 

para o trabalho habitual, forçoso inadmitir o exame das condições 

pessoais, já que o mesmo não pode, por si só, afastar a conclusão sobre 

a aptidão laboral calcada na valoração de prova pericial” (Processo nº 

0020741-39.2009.4.03.6301, Rel. Juiz André Carvalho Monteiro, DOU 

22/3/2013). 6. A análise das condições pessoais e sociais do segurado só 

é obrigatória para efeito de concessão de aposentadoria por invalidez e 

quando reconhecida a incapacidade parcial para o trabalho (Processo 

0506386-42.2009.4.05.8101, Rel. Juíza Simone Lemos Fernandes, DJ 

25/4/2012; Processo 5010366-27.2011.4.04.7001, Rel. Juiz Gláucio Maciel, 

julgado em 17/4/2013). A Turma Recursal encampou a conclusão pela 

ausência de incapacidade para o trabalho. Como não reconheceu 

incapacidade laboral, o acórdão recorrido não estava obrigado a analisar 

as condições pessoais e sociais do segurado. 7. Diante dessas 

considerações, não conheço o pedido de uniformização interposto. (TNU - 

PEDILEF: 05003807520124058404, Relator: JUIZ FEDERAL DANIEL 

MACHADO DA ROCHA, Data de Julgamento: 19/08/2015, Data de 

Publicação: 09/10/2015)” “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 

COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS. REAJUSTE DE PREÇOS. VALOR 

APURADO MEDIANTE PROVA PERICIAL REQUERIDA POR AMBAS AS 

PARTES E SUJEITA AO CONTRADITÓRIO.INEXISTÊNCIA DE 

UNILATERALIDADE.PARECERES TÉCNICOS. PROVAS UNILATERAIS. 

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS ALEGADAS INCONSISTÊNCIAS DO 

LAUDO PERICIAL.RECOLHIMENTO DO ISS E CONTRIBUIÇÕES 

PREVIDENCIÁRIAS. OBRIGAÇÃO DA CONTRATADA POR EXPRESSA 

PREVISÃO CONTRATUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.VALOR 

ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM AS PECULIARIDADES DA 

DEMANDA.RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.RELATÓRIO: (TJPR - 5ª 

C.Cível - AC - 1484438-3 - Matinhos - Rel.: Carlos Mansur Arida - Unânime 

- J. 03.05.2016)” Nesse diapasão, entendo que o autor não demonstrou o 

fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do Código de Processo Civil), ou 

seja, que está incapacitado para o labor, razão pela qual não faz jus ao 

benefício previdenciário postulado. Nesse sentido: “PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE. I- Entre 

os requisitos previstos na Lei de Benefícios (Lei nº 8.213/91), faz-se 

mister a comprovação da incapacidade permanente da parte autora - em 

se tratando de aposentadoria por invalidez - ou temporária, no caso de 

auxílio doença. II- In casu, a alegada incapacidade da parte autora não 

ficou comprovada na perícia médica judicial realizada. III- Apelação da 

parte autora improvida. (TRF-3 - Ap: 00347967520174039999 SP, Relator: 

DESEMBARGADOR FEDERAL NEWTON DE LUCCA, Data de Julgamento: 

19/02/2018, OITAVA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 

DATA:05/03/2018)” “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE. 

IMPROCEDÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. - A perícia 

realizada por médico especialista em oftalmologia guarda pertinência com 

a doença alegada pelo autor, visão monocular, inexistindo nulidade sob a 

alegação de incapacidade técnica - Não sendo comprovada a invalidez, a 

aposentadoria a tal título não pode ser deferida - Preliminar rejeitada - 

Recurso não provido. (TJ-MG - AC: 10443080389465001 MG, Relator: 

Cabral da Silva, Data de Julgamento: 13/11/2018, Data de Publicação: 

23/11/2018)” Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos 

constantes na exordial, e, por conseguinte, DECLARO o feito EXTINTO 

COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, de acordo do art. 487, inciso I, do CPC. 

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais, porém, 

SUSPENDO a sua exigibilidade, nos termos da Lei n. 1.060/50 e art. 98, do 

CPC. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado da sentença, AO ARQUIVO com 

as baixas e anotações de estilo. Mirassol D’Oeste/MT, 18 de fevereiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002117-67.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DULCELINO LOPES VIANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1002117-67.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): DULCELINO LOPES VIANA REU: INSTITUTO NACIONAL DO 
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SEGURO SOCIAL Vistos. Com o olhar volvido à nova sistemática 

processual introduzida pelo NCPC, em que pese o verdadeiro paradoxo 

criado pelo legislador quanto ao não exercício do juízo de admissibilidade 

pelo juízo a quo e a possibilidade excepcional de retratação, ante a 

interposição do apelo, decido nos seguintes termos: I. Interposto recurso 

de apelação pela parte recorrente, intime-se a parte recorrida para 

apresentar contrarrazões no prazo legal de 15 (quinze) dias, conforme o 

art. 1.010, §1º, do NCPC. II. Se apresentada apelação adesiva pela parte 

recorrida (art. 997, §§ do NCPC), intime-se a parte contrária para 

contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.010, §2º, 

do NCPC. III. Caso as contrarrazões do recurso principal ou do adesivo 

ventilem matérias elencadas no art. 1.009, §1º, do NCPC, intime-se o 

recorrente para se manifestar sobre elas no prazo de 15 (quinze) dias, 

conforme o art. 1.009, §2º, do NCPC. IV. Após as formalidades acima, 

encaminhem-se os autos ao E. TRF da 1ª Região (art. 1.009, §3º, do 

NCPC), com as homenagens de estilo, ressaltando-se que o juízo de 

admissibilidade do(s) recurso(s) será efetuado direta e integralmente pela 

Corte ad quem (art. 932 do NCPC). INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Mirassol 

D’Oeste/MT, 20 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001010-22.2018.8.11.0011

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))

Parte(s) Polo Passivo:

SAES & SAES LTDA - ME (REU)

WALTER SAES (REU)

LUCIA DE FATIMA MARQUES SAES (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001010-22.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: SAES & SAES LTDA - ME, 

WALTER SAES, LUCIA DE FATIMA MARQUES SAES Vistos. Considerando 

o teor da certidão de ID 29510396, dê-se VISTA à parte autora para 

manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Transcorrido in albis, 

INTIME-SE pessoalmente, consignando o prazo de 05 (cinco) dias, para 

que a parte dê regular impulsionamento ao feito, sob pena de extinção sem 

resolução do mérito. Somente então, CONCLUSO. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’Oeste-MT, 26 de fevereiro de 2020. Henriqueta Fernanda C. A. 

F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001010-22.2018.8.11.0011

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))

Parte(s) Polo Passivo:

SAES & SAES LTDA - ME (REU)

WALTER SAES (REU)

LUCIA DE FATIMA MARQUES SAES (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001010-22.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: SAES & SAES LTDA - ME, 

WALTER SAES, LUCIA DE FATIMA MARQUES SAES Vistos. Considerando 

o teor da certidão de ID 29510396, dê-se VISTA à parte autora para 

manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Transcorrido in albis, 

INTIME-SE pessoalmente, consignando o prazo de 05 (cinco) dias, para 

que a parte dê regular impulsionamento ao feito, sob pena de extinção sem 

resolução do mérito. Somente então, CONCLUSO. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’Oeste-MT, 26 de fevereiro de 2020. Henriqueta Fernanda C. A. 

F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001879-82.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE APARECIDA DA SILVA ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001879-82.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): ELIANE APARECIDA DA SILVA ROCHA REU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. DEFIRO o pedido de id nº 

30397950, de modo que SE EXPEÇA Ofício a Autarquia demandada para 

que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, cumpra a ordem judicial 

emanada, fixando a multa diária no importe de R$ 100,00 (cem) reais, 

limitada ao valor anual de 12 (doze) salários mínimos, com o fito de evitar 

enriquecimento sem causa conforme entendimento jurisprudencial[1]. 

Após o benefício implantado, INTIME-SE a parte autora para pugnar o que 

de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. CUMPRA-SE com máxima 

urgência. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D´Oeste/MT, 18 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito 

[1] Tribunal Regional Federal da 3ª Região TRF-3 – Apelação Cível : Ap 

00029757420084036117 SP

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004025-62.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO DOS SANTOS OAB - MG40343 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA CAMPESATTO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO OAB - MT0003057A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DESPACHO Processo: 1004025-62.2019.8.11.0011. 

REQUERENTE: JOAO BATISTA DE MIRANDA REQUERIDO: CONSTRUTORA 

CAMPESATTO LTDA Vistos. Preliminarmente, CHAMO O FEITO À ORDEM 

para revogar decisão de id n.º 29828977, visto que foi lançado 

equivocadamente nestes autos. Trata-se de Carta Precatória oriunda da 

Comarca de Rio Branco/MT em que visa inquirição das testemunhas Jones 

Gomes da Silva e Sidnei Aparecido de Anunciação. Entre um ato e outro, 

fora designada audiência para a oitiva das testemunhas acima 

mencionadas. Após, aportou-se aos autos de certidão de id n.º 29816002, 

na qual infirma que a intimação do Sr. Jones Gomes fora positiva, contudo, 

que não foi possível a intimação do Sr. Sidnei Aparecido de Anunciação, 

em razão de o mesmo estar trabalhando no município de Nova Mutum/MT. 

Dito isto, oficie-se a Comarca deprecante acerca das informações do Sr. 

Sidnei Aparecido de Anunciação, devendo ser anexado a certidão de id 

n.º 29816002. No mais, aguarde-se a realização da audiência designada. 

Às providências. Mirassol D’Oeste/MT, 18 de março de 2020. (Assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004025-62.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO DOS SANTOS OAB - MG40343 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA CAMPESATTO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO OAB - MT0003057A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DESPACHO Processo: 1004025-62.2019.8.11.0011. 

REQUERENTE: JOAO BATISTA DE MIRANDA REQUERIDO: CONSTRUTORA 

CAMPESATTO LTDA Vistos. Preliminarmente, CHAMO O FEITO À ORDEM 

para revogar decisão de id n.º 29828977, visto que foi lançado 

equivocadamente nestes autos. Trata-se de Carta Precatória oriunda da 

Comarca de Rio Branco/MT em que visa inquirição das testemunhas Jones 

Gomes da Silva e Sidnei Aparecido de Anunciação. Entre um ato e outro, 

fora designada audiência para a oitiva das testemunhas acima 
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mencionadas. Após, aportou-se aos autos de certidão de id n.º 29816002, 

na qual infirma que a intimação do Sr. Jones Gomes fora positiva, contudo, 

que não foi possível a intimação do Sr. Sidnei Aparecido de Anunciação, 

em razão de o mesmo estar trabalhando no município de Nova Mutum/MT. 

Dito isto, oficie-se a Comarca deprecante acerca das informações do Sr. 

Sidnei Aparecido de Anunciação, devendo ser anexado a certidão de id 

n.º 29816002. No mais, aguarde-se a realização da audiência designada. 

Às providências. Mirassol D’Oeste/MT, 18 de março de 2020. (Assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001095-71.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MIKAEL DOS SANTOS MACHADO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1001095-71.2019.8.11.0011. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: 

MIKAEL DOS SANTOS MACHADO Vistos. Cuida-se de “AÇÃO DE BUSCA 

E APREENSÃO” proposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A 

em face de MIKAEL DOS SANTOS MACHADO, ambos devidamente 

qualificados. Entre um ato e outro (ID 29684669), as partes chegaram a 

uma solução consensual do litígio, requerendo assim a homologação e 

extinção do feito. Os autos vieram conclusos. É A SÍNTESE NECESSÁRIA. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Prima facie, mister discorrer que a atividade 

jurisdicional tem por finalidade justamente a pacificação social por meio da 

solução dos litígios que lhe são submetidos a julgamento, destarte, 

havendo autocomposição entre as partes nada mais resta senão 

homologá-lo. Pelo exposto, com fundamento no inciso III do art. 487, alínea 

“b”, do CPC, HOMOLOGO a autocomposição derradeira em todos os seus 

termos e cláusulas, JULGO EXTINTO o presente feito com resolução de 

mérito Custas processuais, nos termos do art. 90 do CPC. Honorários 

advocatícios conforme acordado. Após o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. P.R.I.C. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’ Oeste - MT, 18 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001095-71.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MIKAEL DOS SANTOS MACHADO (REQUERIDO)

 

Intimação do Procurador da parte autora 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 

busca e apreensão, devendo juntar aos autos o comprovante do 

pagamento para posterior cumprimento, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000938-35.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO JOAQUIM DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000938-35.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): FLORENTINO JOAQUIM DE SOUZA REU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. DEFIRO o pedido de id nº 

30401612, de modo que SE EXPEÇA Ofício a Autarquia demandada para 

que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, cumpra a ordem judicial 

emanada, fixando a multa diária no importe de R$ 100,00 (cem) reais, 

limitada ao valor anual de 12 (doze) salários mínimos, com o fito de evitar 

enriquecimento sem causa conforme entendimento jurisprudencial[1]. 

Após o benefício implantado, INTIME-SE a parte autora para pugnar o que 

de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. CUMPRA-SE com máxima 

urgência. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D´Oeste/MT, 18 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito 

[1] Tribunal Regional Federal da 3ª Região TRF-3 – Apelação Cível : Ap 

00029757420084036117 SP

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001752-47.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO APARECIDO SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico 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 autora, para que se manifeste acerca da proposta de 

acordo ofertada pelo Requerido. Mirassol d'Oeste/MT, 26 de março de 

2020. Gestor de Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001108-07.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS CESAR TEIXEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito, para 

intimar o Advogado do autor para se manifeste se ainda tem interesse no 

prosseguimento do feito. Mirassol d'Oeste/MT, 26 de março de 2020. 

Gestor de Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001623-42.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DIVINA DAMIAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito, para 

intimar o autor , para que se manifeste sobre o prosseguimento do feito. 

Mirassol d'Oeste/MT, 26 de março de 2020. Gestor de Secretaria 

(Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001352-33.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:
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TIAGO ROSA PAIVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono os presentes 

autos, para intimar o advogado da parte autora a fim de que se manifeste 

no feito, no prazo legal, acerca do seu prosseguimento . Mirassol 

d'Oeste/MT, 26 de março de 2020. Gestor de Secretaria (Assinado 

Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000217-49.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA DIAS PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

 

Autos: 1000217-49.2019.8.11.0011 Aqui se tem ação para concessão de 

benefício Previdenciário. Certificado o trânsito em julgado da sentença, a 

parte autora ingressou com pedido de cumprimento de sentença, 

apresentando os respectivos cálculos para fins de expedição de 

Requisição de Pequeno Valor (ID 19864634). Instado a se manifestar 

quanto aos cálculos apresentados pela exequente, a autarquia requerida 

quedou-se inerte (ID 29193242). É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Compulsados os autos, verifica-se que instada a se manifestar 

quanto aos cálculos apresentados pela parte autora/exequente, a 

autarquia ré deixou transcorrer o prazo “in albis”, assim, homologo o 

cálculo contido no ID 24881336, resolvendo o mérito do pedido, devendo a 

Gestora Judiciária cumprir as disposições insertas no artigo 535, § 3º do 

Código de Processo Civil. Intimem-se as partes para que se manifestem 

acerca do inteiro teor do ofício requisitório nos termos do artigo 11 da 

resolução 458/2017. 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, em nome do 

advogado da parte autora uma vez que a causídica constituída nos autos 

possui poderes para receber e dar quitação. Em tempo, defiro desde já, 

eventual pedido para expedição de RPV em apartado, referente aos 

honorários contratuais. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Mirassol 

D’ Oeste – MT. Marcos André da Silva Juiz de Direito (Assinado e datado 

digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000042-55.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ESMAEL DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LEITE OAB - MT0003480A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE PROCESSO: 1000042-55.2019.8.11.0011 AUTOR(A): 

ESMAEL DOS SANTOS REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL Antes de deliberar quanto ao recurso apresentado, fixo prazo de 

15 dias para que a parte autora diga se foi implantado o benefício 

previdenciário concedido em sentença. Se não tiver sido implantado, 

oficie-se à agência própria do INSS para cumprimento da ordem e 

implantação do benefício. Mirassol D’Oeste/MT. Marcos André da Silva Juiz 

de Direito (Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001282-79.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LONGO NEVES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0018996A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito, para 

intimar o Advogado do autor, para que se manifeste acerca da proposta 

de acordo ofertada pelo Requerido. Mirassol d'Oeste/MT, 26 de março de 

2020. Gestor de Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002491-83.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CRISTINA DIONISIO ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono os presentes 

autos, para intimar o advogado da parte autora a fim de que se manifeste 

no feito, no prazo legal, acerca do laudo pericial juntado nos autos. 

Mirassol d'Oeste/MT, 26 de março de 2020. Gestor de Secretaria 

(Assinado Digitalmente)

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001575-83.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA MARIANA DE FREITAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA OAB - MT13630/O-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))

 

CERTIDÃO Certifico que promovo com a intimação das partes acerca da R. 

Decisão de Id. 30593991, bem como do Alvará de Levantamento n. 

598884-5, devendo a parte requerente pugnar o que de direito, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sendo o silêncio interpretado com quitação integral. 

Para constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 26 de março de 2020 

Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001968-08.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

NORAIR GREGORIO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON DOS REIS SILVA OAB - MT0019991A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAILTON ROSA DE ALMEIDA SANTOS (EXECUTADO)

ELLEN CRISTINA DE BARROS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CASSIA DE ARAUJO SOUZA OAB - MT10921-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que promovo com a intimação das partes acerca da R. 

Decisão de Id. 30404661, bem como dos Alvarás de Levantamento n. 
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598972-8, 598975-2 e 597725-8. Certifico, ainda, que promovo com a 

intimação da parte requerida para se manifestar acerca da petição de Id. 

30612590, no prazo de 05 (cinco) dias, em cumprimento a ordem de 

serviço 001/16 GAB/JUIZADO ESPECIAL. Para constar lavrei a presente. 

Mirassol D’Oeste, 26 de março de 2020 Mayla Gimenes de Melo Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000370-19.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

IONE MARIA DE SOUZA RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA OAB - MT13630/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que promovo com a intimação das partes acerca da R. 

Sentença de Id. 30297099, bem como do Alvará de Levantamento n. 

598881-0. Para constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 26 de março 

de 2020 Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002997-59.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON DE CASTILHO RIBEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WESLEY APARECIDO MARTINS FERREIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WESLEY APARECIDO MARTINS FERREIRA OAB - MT0021095A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo: 1002997-59.2019.8.11.0011 VISTOS ETC. Cuida-se de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS apresentados pelo autor, alegando 

omissão quanto ao pedido de execução da multa por descumprimento dos 

efeitos da tutela antecipada concedida. Conheço o presente recurso, eis 

que satisfeitos seus pressupostos de admissibilidade. Em que pese os 

argumentos do Embargante, não pode prevalecer a multa diária por 

descumprimento da medida judicial, uma vez que a demanda foi julgada 

improcedente, cuja sentença revogou implicitamente a decisão 

interlocutória proferida. Neste sentido: Ementa: RECURSO INOMINADO. 

IMPUGNAÇÃO A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENCA QUE 

JULGOU IMPROCEDENTE O FEITO COM RELAÇÃO A BV FINANCEIRA. 

DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXIGIBILIDADE DA ASTREINTES. 

O recurso deve ser conhecido porque consolidado o entendimento de que 

o prazo recursal nos Juizados Especiais Cíveis deve ser contado em dias 

úteis, com aplicação supletiva do novo CPC. Requereu a parte autora o 

cumprimento de sentença, no valor total de R$ 3.920,45, decorrente do 

descumprimento de decisão em sede de antecipação de tutela. Ocorre 

que, na fase de conhecimento, foi prolatada sentença de parcial 

procedência, fls. 126/127, contra a qual foram opostos embargos de 

declaração por BV Financeira S/A, os quais foram acolhidos,, fl. 132, 

resultando no julgamento de improcedência da ação com relação à 

embargante, ora recorrida. A decisão foi homologada e transitou em 

julgado em 13/12/2015. Ora, se a decisão final foi de improcedência em 

relação à ora recorrida, não pode prevalecer a multa diária contra ela 

imposta em juízo de cognição sumária porque restou revogada, ainda que 

implicitamente, pela decisão final. Neste sentido: RECURSO INOMINADO. 

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE MULTA 

POR DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR REVOGADA EM AÇÃO JULGADA 

IMPROCEDENTE. DESCABIMENTO. EXECUÇÃO QUE SE IMPÕE EXTINTA. 

IMPUGNAÇÃO QUE VAI ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível 

Nº 71005544135, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em 20/11/2015) 

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO 

DESPROVIDO. (TJRS. Recurso Cível, Nº 71006584643, Segunda Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes 

da Silva, Julgado em: 22-02-2017). ISSO POSTO, e por tudo mais que dos 

autos consta, decido CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

PARA NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo-se incólume a referida 

sentença e os seus demais termos pelos seus próprios fundamentos. 

Intime-se. Submeto o presente projeto de sentença a juíza togada para 

homologação, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002399-08.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO JULIO DA SILVA MILER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

STEPMONEY BRASIL S/A (REQUERIDO)

EAGLE NETWORK DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

 

Processo: Vistos, Trata-se de Ação de Restituição de Quantia Paga c/c 

Indenização por Danos Morais ajuizada por FÁBIO JÚLIO DA SILVA MILER 

em face de Stepmoney Brasil S/A e Eagle Network do Brasil S/A, 

alegando, em suma, que em setembro/14 participou de um evento das 

requeridas na cidade de Natal/RN, o qual tinha por objetivo de ser 

representante comercial de cartões e maquinas de cartões de crédito com 

a bandeira das Requeridas na região de Mirassol D’Oeste. Foi informado 

que para entrar no negócio teria que adquirir produtos no valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil Reais). Assim, realizou o pagamento a empresa 

requerida no valor de R$ 4.827,72 (quatro mil, oitocentos e vinte e sete 

reais e setenta e dois centavos), no entanto, os aludidos produtos nunca 

foram enviados. Requer o reconhecimento das requeridas como grupo 

econômico e condenação solidária delas a restituir todo o valor pago de 

R$ 4.827,72 (quatro mil, oitocentos e vinte e sete reais e setenta e dois 

centavos) e danos morais em R$ 15.000,00 (quinze mil Reais). Aplicada a 

revelia às requeridas em ID 22733907. No caso, não havendo vício que 

possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas 

das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Do grupo econômico De início 

requer a parte autora que seja reconhecida a existência de grupo 

econômico entre as requeridas e a solidariedade entre elas. Nesse 

objetivo, a parte autora colacionou nos autos documentos apontando que 

todas as empresas requeridas possuem como sócio o Sr. Ronilson 

Moreira de Medeiros, ora figurando como sócio-administrador, ora 

sócio-diretor. Também figuram como sócios o Sr. Reginaldo Moreira de 

Medeiros (Stepcard e Steppay), que tudo indica ser parente do Sr. 

Ronilson, a se julgar pelo sobrenome, bem como o Sr. Elisan Correia da 

Costa (Brigee, Diamond e Stepmoney), a Sra. Daniele Maria Cardozo 

Moreira e o Sr. José Flavio Maia de Lima (Eagle Network). Além disso, as 

empresas requeridas possuem como atividade comercial o “aluguel de 

máquinas e equipamentos comerciais e industriais” e “administração de 

cartão”, ou seja, todas atuam no ramo de atividade que foi apresentado ao 

autor. Senão bastassem esses elementos, têm-se as páginas de internet 

juntadas pela parte autora das quais se afigura concretamente a 

existência de grupo econômico entre as requeridas, notadamente por 

suas atividades estarem interligadas e pelo fato de a empresa Stepmoney 

sempre apresentar-se como responsável pelas demais empresas, ora 

requeridas. Assim, verificada a criação de várias empresas com 

endereços idênticos, explorando o mesmo ramo comercial, com sócios 

que vão se alternando obviamente para possibilitar a atuação das 

empresas em detrimento de terceiros, não é outro caminhão senão a 

existência de grupo econômico. Nesse sentido: GRUPO ECONÔMICO. 

RECONHECIMENTO LIMINAR. INCLUSÃO DO ESCRITÓRIO DE 

CONTABILIDADE. MANUTENÇÃO DA MEDIDA. PODER GERAL DE 

CAUTELA. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. A análise dos 

quadros societários, demonstrando a correlação entre empresas e sócios, 

com atuação no mesmo ramo de restaurante e galeteria, explorando a 

marca em sistema de franquia, gerida pelos mesmos membros da família, 

ao longo dos anos constituindo débitos tributários impagos, permite 
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reconhecer a formação de grupo econômico das empresas, incluindo-se 

também escritório de contabilidade e contador, o qual é sócio de uma das 

empresas. (...) (Agravo, Nº 70063945109, Vigésima Segunda Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, 

Julgado em: 26-03-2015) No tocante a solidariedade, é certo que o simples 

fatos delas pertenceram a um mesmo grupo econômico não implica 

necessariamente na responsabilidade solidária de todas elas pelas 

obrigações contratuais assumidas individualmente, em especial, porque a 

solidariedade não se presume, mas sim decorre de lei (art. 265/CC). 

Inclusive o Superior Tribunal de Justiça já assentou que "o mero fato de 

pessoas jurídicas pertencerem ao mesmo grupo econômico não enseja, 

por si só, a responsabilidade solidária dessas entidades" (AgRg no AREsp 

549850/RS). A despeito disso, o que se tem no caso dos autos é que 

todas as empresas requeridas ofertaram individualmente ao autor um 

serviço que, em conjunto, possibilitava a concretização da exploração do 

negócio. Uma possuía a marca em evidência (Stepmoney), outra oferecia 

a máquina de cartão; outra o cartão; outra a bandeira do cartão e assim 

por diante, circunstâncias estas que acarreta a responsabilidade solidária 

das requeridas, pois todas, de certa forma, assumiram obrigações para 

com o autor. As provas dos autos dão conta da existência da relação 

jurídica entre as partes, mesmo porque a parte requerida não apresentou 

qualquer fato modificativo, impeditivo ou extintivo quanto a este fato e, 

igualmente, quanto ao descumprimento do contrato no tocante ao 

fornecimento dos produtos pagos pelo autor. Com efeito, as 

circunstâncias acima narradas configura inadimplência contratual por 

parte das requeridas, especialmente porque a parte requerida deixou de 

comprovar ter cumprido regularmente a avença celebrada entre as partes, 

a justificar o desfazimento da relação havida entre as partes, com a 

consequente restituição dos valores despendidos pela parte autora, nos 

termos do artigo 475 do Código Civil, in verbis: Art. 475. A parte lesada 

pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir 

exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização 

por perdas e danos. A esse respeito: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

RESCISÃO CONTRATUAL - FRANQUIA - DANOS MATERIAIS - PRESENÇA 

- RESTITUIÇÃO DO VALOR A TÍTULO DE "TAXA DE FRANQUIA" - MULTA 

CONTRATUAL - APLICAÇÃO ANALÓGICA - CORREÇÃO MONETÁRIA - 

ORDEM PÚBLICA - TERMO INICIAL - DESEMBOLSO. Diante da 

responsabilidade da requerida pelo desfazimento do contrato de franquia, 

deve as partes retornar ao status quo ante, de forma a ser restituído o 

valor referente à "taxa de franquia". (...). (TJMG - Apelação Cível 

1.0433.13.014832-6/001, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira , 9ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/11/2016, publicação da súmula em 

07/12/2016) Quanto ao valor a ser restituído, restou demonstrado o 

pagamento no montante de R$ 4.827,72 (quatro mil, oitocentos e vinte e 

sete reais e setenta e dois centavos), o qual deve ser restituído ao autor, 

de forma simples. No que tange aos alegados danos morais, não se pode 

esquecer que para que ocorra a obrigação de indenizá-los, necessário 

que se conjuguem todos os pressupostos de responsabilidade civil, a 

saber: uma ação ou omissão contrária ao dever, o nexo causal e o 

resultado do dano. Compulsando os autos, verifico claramente que 

nenhum daqueles requisitos se encontra presentes, de maneira que não 

há como flagrar a figura do injusto. Não restou comprovado nos autos 

qualquer ato ilícito praticado pelas requeridas que configurasse os 

alegados danos morais suportados pela parte autora, na medida em que 

houve apenas um descumprimento contratual, cingindo os fatos na seara 

do mero aborrecimento. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o 

pedido formulado na petição inicial para reconhecer a existência de grupo 

econômico entre as requeridas para condená-las solidariamente a restituir 

à parte autora a quantia de R$ 4.827,72 (quatro mil, oitocentos e vinte e 

sete reais e setenta e dois centavos), que deverá ser corrigida 

monetariamente, segundo o índice do INPC/IBGE, a partir do efetivo 

desembolso, acrescentando juros de 1% ao mês, a partir da primeira 

citação ocorrida nos autos. Em consequência, resolvo o mérito, na forma 

do art. 487, I do CPC. 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. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito [1] Contratos 

e Obrigações Comerciais, 14ª ed. Forense: Rio de Janeiro, 1996. p. 485.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010142-86.2015.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAYSE FERNANDA BOTELHO DE CARVALHO OAB - MT0019206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOFAIXA TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EMANOEL MARCOSFARIAS PINTO OAB - MT10254/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ANDRE NATALINO MAZZARINI XAVIEIR (TERCEIRO INTERESSADO)

EDVALDO LEONEL CAETANO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

CERTIDÃO Certifico que promovo com a intimação das partes acerca da R. 

Decisão de Id. 30550599, bem como do Alvará de Levantamento n. 

598317-7, devendo a parte requerente pugnar o que de direito, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sendo o silêncio interpretado com quitação integral. 

Para constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 26 de março de 2020 

Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010143-71.2015.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IZABEL MONTEIRO LANDIVAR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAYSE FERNANDA BOTELHO DE CARVALHO OAB - MT0019206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOFAIXA TRANSPORTES LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EMANOEL MARCOSFARIAS PINTO OAB - MT10254/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

RUDSON ALAN HOMES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

ANDRE NATALINO MAZZARINI XAVIER (TERCEIRO INTERESSADO)

EDVALDO LEONEL CAETANO (TERCEIRO INTERESSADO)

JOS CARLOS BEZERRA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

ABADIA MARIA DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

CERTIDÃO Certifico que promovo com a intimação das partes acerca da R. 

Decisão de Id. 30549883, bem como do Alvará de Levantamento n. 

598315-0, devendo a parte requerente pugnar o que de direito, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sendo o silêncio interpretado com quitação integral. 

Para constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 26 de março de 2020 

Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001418-76.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

WILTON ORTEGA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA FERNANDES SA OAB - MT0016655A (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))

 

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. 30725095. Para constar lavrei a presente. 

Mirassol D’Oeste, 26 de março de 2020. Mayla Gimenes de Melo Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001757-35.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA DOS SANTOS MORELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MIRASSOL DOESTE - 

SAEMI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1001757-35.2019.8.11.0011. REQUERENTE: ANA CLAUDIA DOS SANTOS 

MORELI REQUERIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE 

MIRASSOL DOESTE - SAEMI 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, 26 

de março de 2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000036-14.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME VOLPATO NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA GONCALVES DA SILVA OAB - MT24344/O-O (ADVOGADO(A))

LUCAS VINICIUS PEREIRA ALMISSI OAB - MT21484/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC - UNIVERSIDADE DE CUIABÁ (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEANDRO PEREIRA DE MOURA OAB - MT10788-O (ADVOGADO(A))

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT16962-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000036-14.2020.8.11.0011. REQUERENTE: GUILHERME VOLPATO NUNES 

REQUERIDO: UNIC - UNIVERSIDADE DE CUIABÁ Vistos etc. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/1995. 

Trata-se de AÇÃO DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITOS C/C DANOS MORAIS proposta por GUILHERME VOLPATO NUNES 

em desfavor de UNIC UNIVERSIDADE DE CUIABÁ. 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, uma vez que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. PRELIMINAR: RETIFICAÇÃO DO POLO 

PASSIVO Tendo em vista as alegações apresentadas na contestação 

retifique-se o pólo passivo para EDITORA E DISTRIBUIDORA 

EDUCACIONAL LTDA (incorporadora). 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. Trata-se de Ação de Obrigação de 

Fazer c/c Indenização por Danos Morais, proposta pela parte Reclamante 

em desfavor da Reclamada, sob o fundamento de cobrança de serviços 

não contratados. 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 assertivas são fatos extintivos 

de direito, nos termos do art. 333, II do CPC. Pois bem. No caso em 

comento, a parte Reclamante afirma que, concluiu curso de engenharia 

civil, fornecido pela parte reclamada, no segundo semestre de 2018, tendo 

quitado todas as mensalidades. Entretanto, a reclamada vem cobrando 

valores indevidos, o que lhe vem causando abalo em sua ordem moral e 

material. A Reclamada, por sua vez, alega que os serviços foram 

devidamente contratados, se tratando de disciplinas acrescidas, pela 

parte reclamante, no segundo semestre de 2018. Deixando, entretanto, de 

acostar aos autos os documentos comprobatórios para tanto. Verifica-se, 

assim, que a mesma não se desincumbiu de seu ônus probatório, ao 

passo que não juntou qualquer documento que comprovasse a 

contratação de referidos serviços que ensejaram no aumento das 

mensalidades. E, em contrapartida o reclamante acostou documento 

demonstrando que não possui débitos com a parte reclamada. Logo, tenho 

que efetivamente houve falhas na prestação do serviço, na medida em 

que a Reclamada realizou cobrança de débitos originários de serviços não 

contratados pelo Reclamante, sendo eles a partir do segundo semestre de 

2018. Quanto ao dano moral, haja vista não demonstrada negativação 

indevida, não vislumbro nos presentes autos a sua ocorrência, haja vista 

que a simples cobrança indevida, por si só, não ultrapassa os 

aborrecimentos e meros dissabores não indenizáveis enfrentados no 

dia-a-dia. Nesta esteira, é oportuno trazer à reflexão as ponderações de 

CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA: “para a determinação da existência do 

dano, como elemento objetivo da responsabilidade civil, é indispensável 

que haja ofensa a um bem jurídico”. Ora, nosso meio social nos projeta 

alguns incômodos, estamos todos fadados a estes. Não é qualquer 

importunação que deve ensejar uma reparação, principalmente quando 

observamos que não há qualquer alegação de suspensão dos serviços 

contratados. Ante ao exposto e por tudo que dos autos consta, com fulcro 

no art.487, I, do Código de Processo Civil, RATIFICO A LIMINAR 

CONCEDIDA E JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE DO PEDIDO, para : a) 

DECLARAR inexigíveis os débitos embutidos no segundo semestre/2018, 

discutidos neste processo, e quitadas as obrigações da parte reclamante 

para com a parte reclamada, referente ao curso de engenharia civil. Deixo 

de condenar as partes no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). 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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004027-32.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO HERRERA HURTADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1004027-32.2019.8.11.0011. REQUERENTE: FERNANDO HERRERA 

HURTADO REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/1995. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE EMPRÉSTIMO 

C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER proposta por FERNANDO HERREIRA 

HURTADO em desfavor de BANCO BRADESCO 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 
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havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. 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. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer, proposta pela 

parte Reclamante, em desfavor da Reclamada, sob o fundamento de 

cobrança de serviços não contratados. Em razão de se tratar de relação 

de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a 

reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquele 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 assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 333, II do CPC. Pois bem. 

No caso em comento, a parte Reclamante afirma que no dia 31/10/2019 foi 

creditado a sua conta bancária o valor de R$ 19.089,58, o qual 

desconhece a origem. Em contato com a parte requerida, esta informou se 

tratar de empréstimo solicitado pelo requerente. O requerente informou à 

requerida não ter solicitado nenhum empréstimo e esta condicionou a 

anulação do empréstimo ao pagamento de multa de R$ 5.000,00. O 

reclamante pleiteou a anulação do referido empréstimo sem pagamento de 

multa e sem descontos em sua conta bancária. A Reclamada, por sua vez, 

alega que os serviços foram devidamente contratados, deixando, 

entretanto, de acostar aos autos os documentos comprobatórios para 

tanto, tal como o contrato assinado que alega possuir. Verifica-se, assim, 

que a mesma não se desincumbiu de seu ônus probatório, ao passo que 

não juntou qualquer documento que comprovasse a contratação de 

referidos serviços que ensejaram no empréstimo. Logo, tenho que 

efetivamente houve falhas na prestação do serviço, Ante ao exposto e 

por tudo que dos autos consta, com fulcro no art.487, I, do Código de 

Processo Civil, RATIFICO A LIMINAR CONCEDIDA E JULGO PROCEDENTE 

O PEDIDO, para : a) DECLARAR o desfazimento do empréstimo, discutido 

neste processo, no prazo de cinco dias a contar da prolação desta 

sentença, devendo o valor depositado para o reclamante retornar para a 

reclamada sem nenhuma imposição de multa ou qualquer outro desconto 

pecuniário, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos 

reais), limitada ao teto do juizado, salvo situação a ser revista por este 

Juízo. Deixo de condenar as partes no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001000-41.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO DE JESUS DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1001000-41.2019.8.11.0011. REQUERENTE: ROBERTO DE JESUS DE 

ARRUDA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe 

o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por ROBERTO DE JESUS DE ARRUDA em desfavor de ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 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. PRELIMINAR: PRESCRIÇÃO TRIENAL: O prazo 

prescricional tem como termo inicial a data em que o consumidor teve 

efetivo conhecimento da inscrição do seu nome no cadastro de 

inadimplentes. Não há comprovação da data que o consumidor teve 

conhecimento da inscrição, alegada indevida, razão pela qual há 

inocorrência da prescrição trienal no caso concreto. Preliminar afastada. 

MÉRITO: Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Novo 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 e 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 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 dos débitos de R$ 146,15 (cento e quarenta e seis 

reais e quinze centavos) e danos morais. 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 a 

obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da parte autora. A 

reclamada demonstrou suficientemente a legitimidade da cobrança, 

trazendo aos autos o cadastro da requerente que demonstra a relação 

contratual com UC nº 6/1959997-6, e demonstrativo de utilização dos 

serviços bem como os débitos da parte autora pois, a parte reclamante, 

mesmo ciente do teor das fundamentações trazidas na contestação, 

deixou de apresentar outro comprovante de endereço, a fim de contrastar 

com a unidade consumidora apresentada. E, em audiência de instrução, 

não arrolou sequer testemunhas. Essas premissas forçam reconhecer 

que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a 

legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva. 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. Como 

conseqüência, inexistindo ato ilícito, por parte da requerida, resta 

reconhecer que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, 

como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição 

restritiva. Assim, entendo pela improcedência do pedido indenizatório 

cumulado com declaração de inexistência de débito, pleiteado pelo 

Reclamante. Tendo a parte reclamada demonstrado a legitimidade do 

débito, faz jus parcial ao pedido contraposto, formulado na defesa, motivo 

pelo qual entendo pela condenação desta ao pagamento do valor de R$ 

146,15 (cento e quarenta e seis reais e quinze centavos), valores 

discutidos na presente ação, o que não cancela outras cobranças 

devendo serem lançadas em ação própria . Ante o exposto, opino por: a) 

JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos da inicial; b) pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA do pedido contraposto, para CONDENAR a parte autora ao 

pagamento de R$ 146,15 (cento e quarenta e seis reais e quinze 

centavos), a favor da reclamada, valores esses acrescidos de juros de 

mora de 1% ao mês a partir da publicação desta sentença e corrigidos 

monetariamente pelo INPC, a partir do vencimento de cada fatura e 

extinguir o processo com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 

487, I, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

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, 
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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

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010300-44.2015.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DENAIR ROSA DE MATOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DERMEVAL INACIO DA CRUZ NETO OAB - MT23135/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

8010300-44.2015.8.11.0011. EXEQUENTE: DENAIR ROSA DE MATOS 

EXECUTADO: OI S.A Vistos etc. Relatório dispensado. Fundamento e 

decido. Reconheço a manifestação de mov ID 26174732, como Embargos 

do Devedor, posto que incabível a impugnação ao cumprimento de 

sentença nos Juizados Especiais. O Devedor alega excesso de 

execução, pois o exeqüente excedeu a correção monetária e juros de 

mora, não obedecendo a data limite de decretação da recuperação judicial 

ocorrida em 20/06/2016. Tenho que o exeqüente/embargado demonstrou 

que utilizou os índices em conformidade com o proferido na sentença uma 

vez que o cálculo foi feito pelo contador judicial. Ora, no que tange a 

incidência dos juros e correção monetária, correto está o cálculo do 

exeqüente/contador que segue os ditames da sentença condenatória 

transitada em julgado. Considerando que o crédito do exequente só 

tornou-se líquido (fato gerador) após 07/11/2018, portanto, posterior à 

data do pedido de recuperação judicial, deve ser considerado 

extraconcursal, como bem resolvido pelo Juízo a quo, cabendo ser dado 

prosseguimento ao cumprimento de sentença, sendo, ao final, expedido 

ofício pelo Juízo de origem ao Juízo da Recuperação Judicial, comunicando 

a necessidade de pagamento do crédito, que irá observar uma ordem 

cronológica. Em casos análogos, os precedentes: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. OI S.A. 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. 

HABILITAÇÃO NO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESCABIMENTO. 

Situação dos autos em que os valores perseguidos pela parte credora 

foram constituídos em momento posterior ao processamento da 

recuperação judicial da empresa de telefonia, não havendo que se falar 

em habilitação do crédito naquele juízo. Crédito extraconcursal não sujeito 

à recuperação judicial. Ofício nº 613/2018/OF, oriundo da decisão 

proferida pela Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro. 

Precedentes do STJ e deste TJRS. Atualização dos valores devidos que 

deve ser realizada até o efetivo pagamento, e não a data do pedido de 

recuperação judicial, à luz da natureza do crédito (extraconcursal). 

AGRAVO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70079715389, Nona 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Tasso Caubi Soares 

Delabary, Julgado em 27/02/2019) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA. OI S.A. APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. CRÉDITOS CONCURSAIS E EXTRACONCURSAIS. REFORMA 

PARCIAL DA DECISÃO. I. Hipótese dos autos em que o pedido de 

instauração da fase de cumprimento de sentença foi protocolado em 

outubro de 2016, tendo o prazo para pagamento espontâneo e para a 

apresentação de impugnação transcorrido in albis. Desse modo, 

conclui-se que a dívida somente tornou-se líquida após o dia 20/06/2016, 

de modo que se está diante de crédito extraconcursal. II. Assim, em razão 

da recente aprovação do plano de recuperação judicial, o juízo a quo 

deverá proceder nos moldes do ofício nº 613/2018/OF, expedido pelo juízo 

da recuperação judicial, comunicando-lhe a necessidade de pagamento do 

crédito que irá observar uma ordem cronológica - e obstando qualquer 

constrição judicial em desfavor da ré. Agravo de instrumento provido. 

Unânime. (Agravo de Instrumento Nº 70080381577, Vigésima Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado 

em 13/03/2019) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. BRASIL 

TELECOM / OI. PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

CRÉDITO EXTRACONCURSAL. Tendo sido constituído o fato gerador após 

20.6.2016, não fica o crédito sujeito à recuperação judicial, devendo 

prosseguir o processo até a liquidação do valor do crédito, restando 

vedada a prática de quaisquer atos de constrição pelo Juízo de origem. 

"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." Orientações retiradas do AVISO SOBRE OS CRÉDITOS DETIDOS 

CONTRA O GRUPO OI/TELEMAR, Ofício 613/2018/OF. PROVIDO O 

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 

70076988286, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Julgado em 30/05/2018) Portanto, 

não houve excesso de execução nem omissão no cálculo apresentado 

pelo exeqüente/contador judicial. Portanto faz jus ao valor pleiteado de R$ 

36.715,59 (trinta e seis mil setecentos e quinze reais e cinqüenta e nove 

centavos). Entretanto a reclamada confirmou estar em recuperação 

judicial, devendo os créditos serem pagos a partir do processo de 

recuperação. Tratando-se de crédito extraconcursal, não resta dúvidas 

de que o presente crédito não se submete ao modo de pagamento dos 

credores concursais estipulado pelo plano recuperacional. Todavia, é 

entendimento pacificado pelo STJ de que mesmo o crédito não abarcado 

pela recuperação judicial não está imune aos efeitos desta. Nesse sentido 

foi a decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Empresarial do Rio de 

Janeiro, nos autos da Recuperação Judicial do Grupo Oi/Telemar, sob o nº 

0203711-65.2016.8.19.0001, que determinou a expedição de avisos aos 

demais Juízos, nos termos do Ofício 613/2018/OF, de 07.05.2018: “AVISO 

SOBRE 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 pública no site oficial do Administrador Judicial 

“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.” – Grifei Da leitura atenta da decisão supra, apura-se que esta em 

nada faz menção sobre eventual impossibilidade da recuperanda adimplir 
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voluntariamente seus credores extraconcursais. Válido sempre lembrar 

que a homologação do plano recuperacional não implica em um salvo 

conduto para o devedor ser desonerado de suas obrigações posteriores 

à data do deferimento do processamento da recuperação. Tratando-se, 

porém, de crédito extraconcursal, deve o juízo de origem expedir ofício ao 

juízo da recuperação judicial, comunicando a necessidade do pagamento 

da dívida. Tudo porque, nesse caso, resta inviabilizada qualquer 

constrição pelo juízo de origem, sob pena de acabar prejudicando o 

próprio plano de recuperação judicial. Razão pela qual Determino que seja 

emitida a CERTIDÃO DE CRÉDITO, a favor do exeqüente, no valor de R$ 

36.715,59 (trinta e seis mil setecentos e quinze reais e cinqüenta e nove 

centavos). Isto posto: JULGO IMPROCEDENTES os embargos e DECLARO 

EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. Sem custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. 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

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010126-98.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES MELO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI OAB - MT0014495A 

(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):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

8010126-98.2016.8.11.0011. EXEQUENTE: MARIA DE LOURDES MELO 

DOS SANTOS EXECUTADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. 

Relatório dispensado. Fundamento e decido. Reconheço a manifestação 

de mov ID 26555627, como Embargos do Devedor, posto que incabível a 

impugnação ao cumprimento de sentença nos Juizados Especiais. O 

Devedor alega excesso de execução, pois o exeqüente excedeu os 

parâmetros fixados em sentença não obedecendo os descontos 

referentes aos pagamentos parciais efetuados, alegando que o saldo 

devedor é R$ 455,49 e não R$ 614,95. Tenho que o exeqüente/embargado 

demonstrou que utilizou os índices em conformidade com o proferido na 

sentença uma vez que o cálculo foi feito pelo contador judicial nos moldes 

atribuídos na sentença observando os pagamentos efetuados. Ora, no 

que tange a incidência dos juros, correção monetária e descontos, correto 

está o cálculo do exeqüente/contador que segue os ditames da sentença 

condenatória transitada em julgado. Portanto, não houve excesso de 

execução nem omissão no cálculo apresentado pelo exeqüente/contador 

judicial. Portanto faz jus ao valor pleiteado de R$ 614,95 (seiscentos e 

quatorze reais e noventa e cinco centavos). Determino o desbloqueio dos 

valores penhorados no montante de R$ 614,95 (seiscentos e quatorze 

reais e noventa e cinco centavos) em favor do embargado, atualizado da 

data do depósito judicial até o levantamento do alvará. Isto posto: JULGO 

IMPROCEDENTES os embargos e DECLARO EXTINTO o presente feito, 

COM JULGAMENTO DE MÉRITO. Sem custas e honorários advocatícios 

nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. 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. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Mirassol D’Oeste-MT, 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003979-73.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FERMINO CASTILHO JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO OAB - MT10393-O 

(ADVOGADO(A))

JULIANA FAVALESSA SAMPAIO OAB - SP375091-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1003979-73.2019.8.11.0011. AUTOR(A): FERMINO CASTILHO JUNIOR 

REU: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. Dispensado o relatório, de acordo 

com o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. 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. No caso, dúvidas não há 

que a pretensão da parte autora se trata de reprodução que consta em 

ação anteriormente ajuizada – processo n. 1003339-70.2019.8.11.0011, 

mormente porque se trata da continuidade dos mesmos fatos discutidos, 

com as mesmas partes e mesmo pedido, se tratando de descumprimento 

de medida liminar, a ser tratada naquele processo, e não novo dano moral. 

Com efeito, ressai dos autos a identidade dos elementos da ação, quais 

sejam, partes, pedido e causa de pedir, restando configurada de forma 

patente a figura jurídica da litispendência. Isso porque, a teor do que 

dispõe o art. 337, §§ 1º e 2º do Novo Código de Processo Civil, verifica-se 

a litispendência ou a coisa julgada, quando se reproduz ação 

anteriormente ajuizada, bem como uma ação é idêntica à outra quando tem 

as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, 

estabelece o art. 485, V, que ocorre a extinção do processo, sem 

resolução do mérito, quando o juiz acolher a alegação da perempção, 

litispendência ou da coisa julgada. Ademais, dispõe ainda o § 3º do 

mencionado dispositivo legal (art. 485, CPC/2015), que o juiz conhecerá de 

ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não proferida a 

sentença de mérito, da matéria constante dos nº IV, V, VI e IX. Assim, uma 

vez demonstrado de forma evidente a ocorrência da litispendência, pois 

se verifica a identidade de partes, causa de pedir e pedido, outro caminho 

não há a não ser reconhecer de ofício, com a consequente extinção do 

feito sem resolução do mérito. Ante o exposto, reconheço a figura jurídica 

da litispendência e, por consequência, julgo extinto o processo, sem 

resolução do mérito, com fundamento nos artigos 337, VI e 485, V, § 3º, 

do Novo Código de Processo Civil. Deixo de proceder à condenação em 

honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Da mesma 

forma, fica o autor isento do pagamento de custas judiciais, em razão do 

teor do art. 54 da Lei 9.099/1995. 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. 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 P.I.C

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001385-86.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:
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ELAINE DE JESUS DE ARRUDA (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))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1001385-86.2019.8.11.0011. EXEQUENTE: ELAINE DE JESUS DE ARRUDA 

EXECUTADO: VIVO S.A. Vistos etc. Relatório dispensado. Fundamento e 

decido. Reconheço a manifestação de mov ID 28057053, como Embargos 

do Devedor, posto que incabível a impugnação ao cumprimento de 

sentença nos Juizados Especiais. O Devedor alega excesso de 

execução, pois o exeqüente excedeu os parâmetros fixados em 

sentença, alegando que o saldo devedor é R$ 4.405,04 e não R$ 4.934,83. 

Tenho que o exeqüente/embargado demonstrou que utilizou os índices em 

conformidade com o proferido na sentença uma vez que aplicou correção 

monetária a partir da sentença (16/08/2019) e juros a partir do evento 

danoso (27/09/2017). Ora, no que tange a incidência dos juros, correção 

monetária, correto está o cálculo do exeqüente que segue os ditames da 

sentença condenatória transitada em julgado. Portanto, não houve 

excesso de execução nem omissão no cálculo apresentado pelo 

exeqüente. Logo, faz jus ao valor pleiteado de R$ 4.934,83 (quatro mil 

novecentos e trinta e quatro reais e oitenta e três centavos). Determino o 

desbloqueio dos valores penhorados no montante de R$ 4.934,83 (quatro 

mil novecentos e trinta e quatro reais e oitenta e três centavos), em favor 

do embargado, atualizado da data do depósito judicial até o levantamento 

do alvará. Isto posto: JULGO IMPROCEDENTES os embargos e DECLARO 

EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. Sem custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. 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

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010075-53.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALBERT MAGRI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIVIANE SOUZA DO COUTO OAB - MT0013637A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

8010075-53.2017.8.11.0011. EXECUTADO: BANCO DO BRASIL SA 

EXEQUENTE: ALBERT MAGRI Visto. Reconheço a manifestação de mov. ID 

25357144, como Embargos do Devedor, posto que incabível a impugnação 

ao cumprimento de sentença nos Juizados Especiais. De outro lado, 

reconheço intempestivos os embargos apresentados, pois, ausente a 

segurança do juízo (Enunciado 117/FONAJE). Havendo procedimento 

próprio em sede de juizados, em especial sob os princípios de celeridade e 

informalidade, incabível a aplicação do CPC (dispensa de penhora) e da 

conclusão do STJ (sobrestamento dos embargos para apreciação após a 

conclusão da penhora), posto que inexiste prejuízo à parte que terá, 

quando concluída aquela (penhora), prazo para manejo dos embargos. 

Isto posto: a) JULGO IMPROCEDENTES de plano os embargos, por 

ausência de segurança do juízo, nos termos do art. 53, 1§º da Lei 

9.099/95 c.c. Enunciado 117/FONAJE; e, b) transitada em julgado a 

sentença nestes embargos, determino o prosseguimento da execução 

com a INTIMAÇÃO DO DEVEDOR a PAGAR o valor da condenação 

pleiteado pela parte Reclamante, sem a incidência da multa, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de ser requisitado o bloqueio incluindo a multa de 

10% (dez por cento) prevista no art. art. 523, §1º (primeira parte), do CPC 

c.c. Enunciado 97/FONAJE. Deixo de proceder à condenação em 

honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Da mesma 

forma, fica o autor isento do pagamento de custas judiciais, em razão do 

teor do art. 54 da Lei 9.099/1995. 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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000364-12.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LIDINEI DE MELO LESO (TESTEMUNHA)

FRANCISCO GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO JOSE COLUMBANO MONEZ OAB - MT8996/O (ADVOGADO(A))

IZAIAS DOS SANTOS SILVA JUNIOR OAB - MT0011849S-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ FLAVIO FERRAZ FERREIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIO LIMA DOS SANTOS OAB - MT23057/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

B. R. V. MOREIRA - ME (DENUNCIAÇÃO À LIDE)

GILSON CARLOS FERREIRA OAB - MT0014391A (ADVOGADO(A))

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0018996A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000364-12.2018.8.11.0011. REQUERENTE: FRANCISCO GONCALVES 

TESTEMUNHA: LIDINEI DE MELO LESO REQUERIDO: JOSÉ FLAVIO FERRAZ 

FERREIRA Vistos etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 

artigo 38 da Lei 9.099/1995. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANO MATERIAL proposta por FRANCISCO GONÇALVES em desfavor de 

JOSÉ FLÁVIO FERAZ FERREIRA. 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, uma vez que 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. 

Nesse diapasão, o que se tem de relevante, para o deslinde da 

controvérsia, é que a parte autora sustenta que adquiriu um veículo FIAT 

STRADA, ano 2013, junto ao reclamado, em 14/11/2017, entretanto, cerca 
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de 40 dias após a compra constatou vícios ocultos que comprometiam o 

funcionamento do carro, foram constatados problemas no motor cujos 

reparos custaram R$ 8.460,00 (oito mil quatrocentos e sessenta reais, 

tendo o requerido se negado a pagar o conserto, pelo que pleiteia o 

ressarcimento pelo dano material. A parte reclamada, entre outras 

alegações, atribuiu a impossibilidade do conserto devido a negativa do 

requerente de levar o veículo até ele para avaliação. Incontroversa a 

realização de negócio jurídico firmado entre as partes, em que o requerido 

vendeu o veículo supramencionado para o requerente, na data relatada na 

inicial, bem como que o veículo apresentou problemas no motor pouco 

tempo após a aquisição. Devido ao problema apresentado o autor 

encaminhou o veículo para mecânico de sua confiança realizar o 

conserto, postulando neste feito a restituição do valor desembolsado. 

Todavia, não procede a inconformidade do requerente, em que entende 

ser dever do vendedor o pagamento pelos prejuízos com o conserto do 

carro, na medida em que não foi oportunizado o conserto pela requerida. 

Nota-se que o veículo apresentou o defeito e o requerente deixou o 

veículo em mecânico de sua confiança para conserto, ou seja, menos de 

trinta dias após a “descoberta” do defeito. Tem o requerido o direito de 

efetuar o conserto do bem, no prazo de trinta dias, conforme artigo 18 do 

CDC, o que não ocorreu na hipótese dos autos, não podendo, o 

requerente, requerer o pagamento do valor do conserto. Nesse sentido: 

RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA. VEÍCULO USADO ADQUIRIDO EM 

REVENDA. CAIXA DE CÂMBIO. VÍCIO OCULTO NÃO DEMONSTRADO. 

AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE FOI OPORTUNIZADO O CONSERTO PELA 

REVENDA NO PRAZO LEGAL. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 18 DO CDC. 

SENTENÇA MANTIDA. Trata-se de indenizatória por danos materiais 

decorrentes de vício oculto no veículo da marca Honda, modelo Civic Ex, 

ano 2002/2003. Após dois meses da compra, o veículo passou a 

apresentar problemas no câmbio, o que inviabilizou seu funcionamento. 

Pretende a indenização de R$ 5.241,00, valor relativo às despesas para 

efetuar os consertos necessários no veículo. Contudo, a parte autora não 

comprovou ter oportunizado à demandada o reparo, em afronta ao que 

dispõe o artigo 18 do CDC. Assim agindo, não permitiu que fosse 

verificado o alegado vício e o dever de garantia, tampouco que as peças 

substituídas se tratavam de peças defeituosas ou desgastadas 

naturalmente pelo tempo. Não havendo prova de vício oculto, ônus que 

competia ao autor, na forma do artigo 333, inciso I, do CPC, não há dever 

de indenizar. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos 

do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71004720835, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Cintia Dossin Bigolin, Julgado em 08/10/2014). Nesse contexto, analisando 

detidamente os fatos comprovados e considerando as peculiaridades que 

envolvem o caso, entendo que não assiste razão a parte reclamante. Ante 

o exposto e por tudo que dos autos consta, com fulcro no art. 487, I, do 

Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos pleiteados 

pelo requerente. Deixo de condenar as partes no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003977-06.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

AGENOR FRANCISCO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0018996A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1003977-06.2019.8.11.0011. REQUERENTE: AGENOR FRANCISCO DA 

COSTA REQUERIDO: BANCO BRADESCO, BANCO CETELEM S.A., BANCO 

BMG 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 INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E MATERIAIS proposta por AGENOR FRANCISCO DA 

COSTA em desfavor de BANCO BMG e outros (02). 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. Analisando o processo, verifico que se encontra apto 

para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, 

motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 

355, I do CPC. PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE PASSIVA: Acolho a preliminar 

de ilegitimidade passiva do réu BMG, pois o empréstimo questionado 

refere-se ao BANCO BGN (CETELEN), e a suposta entrega de valores a 

terceiros se refere ao BANCO BRADESCO. MÉRITO: O cerne da 

controvérsia consiste em analisar a ilicitude dos descontos em folha, da 

reclamante, que alega que contratou empréstimo para pagamento em 72 

parcelas, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser pago em 

prestações de R$ 263,90 (duzentos e sessenta e três reais e noventa 

centavos), entretanto recebeu apenas R$ 8.611,52 (oito mil seiscentos e 

onze reais e cinqüenta e dois centavos), sendo que a diferença R$ 

1.388,48, foi depositada no Banco Bradesco que alega que entregou para 

terceiro. Pelo que requer seja arbitrada indenização por danos morais e 

restituição em dobro da diferença entregue a terceiro. A Reclamada 

CETELEN (BGN), em sua defesa, alega que não cometeu nenhum ilícito, 

tendo em vista que o requerente contratou empréstimo no valor de R$ 

8.611,52 (oito mil seiscentos e onze reais e cinqüenta e dois centavos), e 

não R$ 10.000,00 (dez mil reais), tendo repassado integralmente o valor 

ao reclamante. Analisado o processo e os documentos que o instruem, 

verifico que a Reclamada CETELEN comprovou a existência de relação 

jurídica entre as partes, da forma narrada na contestação, não havendo 

razões para se esperar complementação de saldo de R$ 1.388,48, para 

completar R$ 10.000,00. Juntou documentos, assinados pelo reclamante, 

que comprovam sua defesa. Dessa feita, o conjunto probatório autoriza a 

conclusão de que houve relação negocial firmada entre as partes, da 

forma narrada pela reclamada. Assim, não há falar em pagamento de 

diferença, muito menos em indenização a título de danos morais, pois não 

foi comprovada qualquer ilegalidade no proceder da Reclamada. 

Importante frisar, que embora o artigo 6º, VIII, do CDC, estabeleça a 

inversão do ônus da prova em favor do consumidor, tal previsão legal não 

é absoluta, cabendo a parte Reclamante demonstrar o mínimo de prova 

aos fatos alegados na exordial. Como é sabido, a prova incumbe a quem 

alega, não havendo prova do alegado deve a ação ser julgada 

improcedente, pois o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito, conforme o disposto no artigo 373, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil. Conquanto a facilitação de defesa do 

consumidor constitua regra nas relações consumeristas, isso não importa 

em isentar o consumidor de minimamente provar os fatos constitutivos do 

seu direito. 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. Isso posto, nos termos da fundamentação supra, 

com fulcro no artigo 487, inciso I do CPC, JULGO IMPROCEDENTES, os 

pedidos da inicial, ACOLHO A PRELIMINAR de ilegitimidade passiva do 

Banco BMG S/A, e declaro extinto o processo, com resolução do mérito, a 

teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). Registro automático 

da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a 

teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo 

requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Vistos. Atendidos os requisitos legais, homologo o 

projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo para que produza seus 
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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

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000577-81.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO GUILHERME DA SILVA OAB - MT2994/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISABELLA THAIS VIANA DE ALENCAR (REQUERIDO)

ROBERTO CARLOS MARTINS (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA DA TRINDADE XAVIER OAB - MT25621/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000577-81.2019.8.11.0011. REQUERENTE: ELIANA DE OLIVEIRA SILVA 

REQUERIDO: ISABELLA THAIS VIANA DE ALENCAR TESTEMUNHA: 

ROBERTO CARLOS MARTINS Vistos, etc. Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE 

AÇÃO DE COBRANÇA proposta por ELIANA DE OLIVEIRA SILVA em 

desfavor de ISABELA THAIS VIANA DE ALENCAR. 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. CHAMAMENTO AO PROCESSO: Aduz a parte autora que 

efetuou veda de casa para a requerida Isabela, que não a pagou. A 

RECLAMADA alega que o responsável pela compra é o Sr. Roberto Carlos 

Martins, seu convivente, e alega a necessidade da intervenção de 

terceiros. Vejo que a alegação da reclamada tem fundamento, uma vez 

que a autora admite ter vendido a casa para o Sr. Roberto, em depoimento 

pessoal prestado na audiência de instrução. Ante a necessidade de 

intervenção de terceiro ocorre a incompetência do juizado especial. 

Terceira pessoa envolvida na relação jurídica que não integra o feito 

acarreta na impossibilidade de chamamento ao processo, pois é 

incompatível com o rito sumaríssimo A extinção do feito é medida que se 

impõe (arts. 10 e 51, II, da lei nº 9.099/95), o que não excluirá a 

possibilidade de nova propositura da demanda, de forma adequada e 

devidamente instruída. Isso posto, nos termos da fundamentação supra, 

com fulcro no artigo 51, II, da lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO O FEITO, 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Sem custas e honorários (art. 55, parte 

inicial, da Lei nº 9.099/95). Registro automático da sentença com sua 

publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, 

da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. Intime-se. Cumpra-se. 

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. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Mirassol D’Oeste-MT, (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima

Comarca de Nova Mutum

1ª Vara

Intimação

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

Processo Número: 1001465-19.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

MARCELO LUIZ GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OLIANI RASPINI OAB - MT14330-O (ADVOGADO(A))

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

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1001465-19.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: LUIZ HENRIQUE FERREIRA DA SILVA, MARCELO LUIZ 

GOMES DA SILVA Vistos etc. Considerando que a Certidão de óbito do de 

cujos informa que ele deixou "filhos menores", imprescindível aguardar o 

retorno do ofício de Id. 26070967 antes da liberação do Alvará, podendo a 

advogada trazer a certidão de dependes do de cujos expedida pelo INSS. 

Aguarde-se na secretaria a juntada do ofício, após concluso pra 

sentença, com urgência. Cumpra-se. Nova Mutum/MT, 25 de março de 

2020. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002154-97.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CAMERA AGROALIMENTOS S.A (LITISCONSORTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON CARVALHO FREY OAB - RS78317 (ADVOGADO(A))

MARCIO JOSE MALISZEWSKI OAB - RS101507 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALGEU UGGERI (LITISCONSORTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Impulsionamento por Certidão - Atos Ordinatórios PJE nº 

1002154-97.2018.8.11.0086 Nos termos da legislação vigente e do artigo 

1.207 da CNGC, impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

que providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no prazo 

de 05 (cinco) dias, mediante a expedição de guia de recolhimento 

disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência, PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PENHORA E 

AVALIAÇÃO. ANA RITA CORDENONSI BUCHMANN Gestor (a) de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002774-12.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

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

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TANIA GONCALVES DA SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM 1ª VARA DE NOVA MUTUM RUA DAS HELICÔNIAS, 444N, JARDIM 

DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 INTIMAÇÃO 

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

LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 1002774-12.2018.8.11.0086 

Valor da causa: R$ 10.693,69 ESPÉCIE: [Alienação Fiduciária]->BUSCA E 

APREENSÃO (181) POLO ATIVO: Nome: AYMORE Endereço: RUA 

AMADOR BUENO, 474, Bloco C, 1 Andar, SANTO AMARO, SÃO PAULO - 

SP - CEP: 04752-005 POLO PASSIVO: Nome: TANIA GONCALVES DA 

SILVA Endereço: RUA DAS HORTELANS, 3216, RESIDENCIAL 

PALMEIRAS, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, TENDO EM VISTA CERTIDÃO NEGATIVA DE 

CITAÇÃO DA PARTE EXECUTADA CONFORME ID: 25664421, sob pena de 

extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015, conforme 

despacho, e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

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

seguem descritas no corpo deste mandado. COMPLEMENTO : 1. Nos 

termos do art 485, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando: II - o 

processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das 

partes; III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o 

autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; NOVA MUTUM, 26 

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

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001937-20.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LOTE FACIL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR ROBERTO BONI OAB - MT0008268A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUIDO BONFIM DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO 

CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu o prazo para pagamento do acordo, 

razão pela qual, nos termos do artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO ESTES 

AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a finalidade de 

intimar a parte autora, por seus advogados, para que requeira o que 

entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção. Nova 

Mutum,26 de março de 2020. MILENE ARISSAVA Gestora de Secretaria

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000634-34.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE SANTOS DE CARVALHO (EXECUTADO)

CARVALHO & DUFFECK LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1000634-34.2020.8.11.0086 

EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: CARVALHO & 

DUFFECK LTDA - ME, ELIANE SANTOS DE CARVALHO Vistos, etc. Cite-se 

a parte Executada na forma requerida para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, pague a dívida com juros, multa de mora, custas processuais e 

encargos indicados na petição inicial ou garanta a execução. Garantida a 

execução, intime-se a parte Executada do prazo de 30 (trinta) dias para, 

querendo, apresentar Embargos à Execução Fiscal, a contar da efetiva 

garantia. Não pago o débito, e nem garantida a execução, o Oficial de 

Justiça fará a penhora de bens da parte Executada, procedendo desde 

logo à avaliação, devendo o valor constar do auto de penhora. Não 

efetivada a penhora ou arresto, dê-se vista dos autos ao Exequente para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, requeira o que entender de direito. 

Intime-se a parte Exequente. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 26 de março de 2020. Cássio Leite de 

Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000640-41.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSUEL FERNANDES - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1000640-41.2020.8.11.0086 

EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: JOSUEL 

FERNANDES - ME Vistos, etc. Cite-se a parte Executada na forma 

requerida para que, no prazo de 05 (cinco) dias, pague a dívida com juros, 

multa de mora, custas processuais e encargos indicados na petição inicial 

ou garanta a execução. Garantida a execução, intime-se a parte 

Executada do prazo de 30 (trinta) dias para, querendo, apresentar 

Embargos à Execução Fiscal, a contar da efetiva garantia. Não pago o 

débito, e nem garantida a execução, o Oficial de Justiça fará a penhora de 

bens da parte Executada, procedendo desde logo à avaliação, devendo o 

valor constar do auto de penhora. Não efetivada a penhora ou arresto, 

dê-se vista dos autos ao Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, requeira o que entender de direito. Intime-se a parte Exequente. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 26 

de março de 2020. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000631-79.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO RODRIGUES VITORIANO (EXECUTADO)

LEANDRO RODRIGUES VITORIANO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1000631-79.2020.8.11.0086 

EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: LEANDRO 

RODRIGUES VITORIANO - ME, LEANDRO RODRIGUES VITORIANO Vistos, 

etc. Cite-se a parte Executada na forma requerida para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, pague a dívida com juros, multa de mora, custas 

processuais e encargos indicados na petição inicial ou garanta a 

execução. Garantida a execução, intime-se a parte Executada do prazo 

de 30 (trinta) dias para, querendo, apresentar Embargos à Execução 

Fiscal, a contar da efetiva garantia. Não pago o débito, e nem garantida a 

execução, o Oficial de Justiça fará a penhora de bens da parte 

Executada, procedendo desde logo à avaliação, devendo o valor constar 

do auto de penhora. Não efetivada a penhora ou arresto, dê-se vista dos 

autos ao Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, requeira o que 

entender de direito. Intime-se a parte Exequente. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 26 de março de 2020. 

Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001937-20.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LOTE FACIL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR ROBERTO BONI OAB - MT0008268A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUIDO BONFIM DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1001937-20.2019.8.11.0086 

EXEQUENTE: LOTE FACIL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - 

EPP EXECUTADO: GUIDO BONFIM DA SILVA Vistos, etc. Trata-se de Ação 

de Execução de Título Extrajudicial proposta por Lotefácil Incorporada e 

Construtora Ltda em desfavor de Guido Bonfim da Silva. Com o regular 

trâmite da demanda, as partes apresentaram acordo com escopo de dirimir 
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a discussão perpetrada nestes autos (Id. 25322251). Diante do exposto, 

estando regulares seus termos, HOMOLOGO o acordo entabulado entre 

as partes (Id. 25322251) para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Em consequência, determino a SUSPENSÃO do processo, com fulcro no 

artigo 922 do Código de Processo Civil, hipótese na qual os autos deverão 

ser remetidos ao arquivo provisório, até o integral cumprimento do 

avençado, ou provocação de uma das partes. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 26 

de março de 2020. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000615-62.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR ANTONIO FONTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MALU MACEDO MALLMANN OAB - MT21511-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1000615-62.2019.8.11.0086 

AUTOR(A): MOACIR ANTONIO FONTANA REU: 29.979.036.0001-40 - 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Sentença. Vistos, etc. 

Sentença. Vistos etc. Moacir Antonio Fontana, devidamente qualificado 

nos autos, propôs a presente Ação para a Concessão de Aposentadoria 

por Idade Híbrida, em face do Instituto Nacional do Seguro Social, 

igualmente qualificado. A parte requerente alega em sua petição inicial que 

nasceu em 19 de novembro de 1952, estando com 66 anos de idade, 

tendo iniciado sua vida no campo no ano de 1983, com a plantação de 

horta e criação de animais em 2 hectares de terra no município de Nova 

Mutum, no KM 631, sentido Lucas do Rio Verde/MT, sendo que arrendava 

o restante da propriedade para o cultivo de soja, tendo trabalhado antes 

da atividade rural como segurado especial no Banco Itaú Unibanco de 

17.12.1975 a 26.05.1977 e no Ipiranga Produtos de Pet S.A., de 

01.07.1977 a 30.11.1983. Informa que iniciou sua atividade em 1983 e 

trabalhou um tempo como autônomo, possuindo 11 anos, 4 meses e 12 

dias de contribuições urbanas e 31 anos, 2 meses e 4 dias de 

contribuições rurais. Citada, a autarquia restou inerte, sendo revel. Na 

audiência, ausente o Requerido, foram ouvidas, além da Requerente, três 

testemunhas/informantes. É o relato do necessário. Fundamento. 

Analisando detidamente os autos, verifico que deve ser reconhecida a 

improcedência do pedido.Isso porque, como bem explanado pela 

Requerente, o deferimento do benefício pleiteado depende do atendimento 

de todos os requisitos elencados pela lei. Para o caso da aposentadoria 

por idade, exige-se 180 meses de contribuição, esta considerada como 

carência, nos termos do artigo 25, II, da lei 8.213/91 e a idade de 60 anos, 

para a segurada mulher, e de 65 anos para o segurado homem, requisitos 

cumulativos. Quanto ao primeiro requisito, qual seja, a idade superior à 

mínima, tenho que a cópia da carteira de identidade de Id. 18784996 é 

suficiente para demonstrar o seu fiel atendimento. Ademais, é matéria 

incontroversa nos autos. No tocante aos requisitos segundo e terceiro, 

quais sejam, a carência e a qualidade de segurada especial, não restaram 

plenamente demonstrados pela Requerente. Isso porque, além do 

depoimento da testemunha não servir para comprovar o tempo mínimo 

exigido para que a autora tivesse direito à aposentadoria rural, tal 

depoimento não foi acompanhado de início de prova material razoável, 

sendo impossível o reconhecimento com base em prova exclusivamente 

testemunhal, como já pacificado pelo STJ, em sua súmula 149: “A prova 

exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade 

rurícola, para efeito da obtenção de benefício previdenciário”. No mesmo 

sentido, a Súmula 27 do Tribunal Regional Federal da 1ª Região: “Não é 

admissível prova exclusivamente testemunhal para reconhecimento de 

tempo de exercício de atividade urbana e rural (Lei n. 8.213/91, art. 55, 

parágrafo 3º)”. Com efeito, a parte autora traz para instruir a demanda os 

seguintes documentos: Id. 18785844 - 1. Inscrição no Sindicato de 

Trabalhadores Rurais de Palotina em nome de Reinaldo Fontana do ano de 

1972 (Não possui correlação com datas informadas que trabalhou como 

rural); 2. Inscrição de Produtor Rural (cultivo de soja) datada de 

052.12.2011; Id. 18785857 - 3. Contrato de Compra e Venda de Defensivo 

Agrícola de 168 litros de herbicida furore (168 litros); 4. Contrato com o 

banco Itaú como escriturário; Id.18786403 - 5. Contrato de compra e venda 

de 6.000 sacas de soja pelo valor de R$ 700,00, em 31 de janeiro de 1995 

(salário mínimo na época era R$ 100 reais); Id. 18786403 - 6. Escritura de 

compra e venda de imóvel da Mutum Agro Pecuária S.A. de 83,3595 ha; 7. 

Escritura de Doação com Usufruto Vitalício de Imóvel para os Filhos; Id. 

18786440 - 8. Referente ao ano de 1989 possui a comprovação de venda 

de 5.749 quilos de soja para a Sadia; 9. Id. 18786751 10. Referente ao ano 

de 1990 possui uma nota fiscal de 12 metros cúbicos de areia lavada; Id. 

18786754 - 11. Referente ao ano de 1991 possui notas fiscais de compra 

e de produtos agrícolas; Id. 18786759 - 12. Apresenta nota fiscal 

referente a compra de sementes no ano de 1992; Id. 18786774 - 13. 

Refere ao ano de 1993 apresenta Nota Fiscal de venda de 4.246,08 kgs 

de milho da Fazenda Colibri; Id. 18786779 - 14. Referente ao ano de 1994 

apresenta pagamento de 5.286,30 reais por contratos com a Sanbra 

(salário mínimo à época era de R$ 70,00) 15. Comprova a compra de 2.000 

(dois mil) litros de óleo diesel (inconteste que trabalhava com maquinário); 

Id. 18786784 - 16. Apresenta notas fiscais de compra de 1.500 (mil e 

quinhentos) litros de óleo diesel (possui maquinário), venda de soja no 

valor de 1.683,86 (mil seiscentos e oitenta e três reais e oitenta e seis 

centavos) e 4.402,11 (quatro mil, quatrocentos e dois reais e onze 

centavos) para Sanbra, além de mais compra de material para maquinário 

na Amazônia Concessionária; Id. 1878686787 - 17 Referente ao ano de 

1996 apresenta nota fiscal de venda de 6.030 Ton de soja para a 

Coopermutum; Id. 18787148 - 18 Ano 2001,. Apresenta notas fiscais 

referentes a compra de argamassa, sementes de arroz 15 sacos de 40 

quilos comprados na Agro Norte, compra de 30, 2t, de Raundup Original e 

outros defensivos agrícolas na Produtiva Comercial Agrícola; Id. 18787160 

- 19. Ano 2003, Compra de defensivos agrícolas na Comercial Agrícola 

Produtiva, no valor de R$ 5.839,19 (cinco mil oitocentos e trinta e nove 

reais e dezenove centavos), R$ 843,68 (oitocentos e quarenta e três reais 

e sessenta e oito centavos), R$ 1.008,54 (mil e oito reais e cinquenta e 

quatro centavos), R$ 308,59 (trezentos e oito reais e cinquenta e nove 

centavos), compra de defensivos na C – Vale no mesmo ano, nota fiscal 

da Ballottin Máquinas Ltda (demonstra trabalhar com maquinário), além de 

venda de frangos e suínos e compra de materiais para uso diário na 

Fazenda; Id. 18787176 e 18787180 - 20. Ano 2011, apresenta uma nota 

fiscal de Gesso e uma Nota Fiscal de tratamento de imunoterapia com 

residência no Assentamento do Pontal do Marape; Id. 18787183 e 

18787190 - 21. Ano 2012, junta documento de compra de pequenos 

materiais de casa na Centro Tintas Ltda Me, venda de dois suínos ano 

2012 (o doc. se repete em Id. 18787160) e outros documentos datados de 

2016 e 2018, que se repetem no mesmo Id. 18787160; Id. 18787495 22. 

Ano 2016, compra de alguns materiais e outras notas de 2018, que se 

reptem em Ids anteriores; 23. Ano 2018, notas fiscais de venda de animais 

já juntadas e analisadas em Ids anteriores. A análise dos documentos 

acima comprova que a parte autora não é segurado especial, 

principalmente pela quantidade de defensivos agrícolas adquiridos, grãos 

de soja comercializados e óleo diesel comprado, inconteste que a parte 

autora é um médio produtor rural, que produz/produziu com ajuda de 

maquinários na Fazenda Colibri, não se encaixando no contexto de 

pequeno produtor rural, situante, agricultor de subsistência que a lei 

concede a aposentadoria independente de contribuição. Importante 

destacar que a aposentadoria especial rural não tem como função premiar 

quem um dia em sua vida trabalhou no campo, mas sim amparar aqueles 

que devido a lida campesina não conseguem se adaptar ao trabalho na 

cidade. Nesse sentido, inviável a concessão da aposentadoria, conforme 

ementa do acórdão do TRF1: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR 

IDADE. SEGURADO ESPECIAL.  PRODUTOR RURAL. 

DESCARACTERIZAÇÃO DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL EM REGIME 

DE ECONOMIA FAMILIAR. BENEFÍCIO INDEVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 

1. A despeito da iliquidez do julgado, percebe-se nitidamente que as 

diferenças devidas não ultrapassarão aos sessenta salários mínimos, pois 

a aposentadoria por idade, no valor de um salário mínimo, foi concedida a 

partir de 19/11/2013 e a sentença foi proferida em 24/06/2015. Aplicação 

do §2º do art. 475 do CPC/73, vigente ao tempo da sentença. 2. A 

aposentadoria por idade é devida ao segurado especial que, cumprida a 

carência exigida em lei, completar 60 anos de idade, se homem, e 55, se 

mulher. 3. Para o reconhecimento da condição de rurícola, segundo o 

entendimento já pacificado a respeito, cumpre ao interessado demonstrar 

o exercício de atividade rural em regime de economia familiar, mediante 
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início razoável de prova material, não sendo admissível a prova 

exclusivamente testemunhal para esta finalidade (Súmulas 27 deste 

Tribunal e 149 do STJ). 4. Deve ser reformada a sentença que concede 

aposentadoria rural a suposto segurado especial sem que haja a 

apresentação de início razoável de prova material. A documentação 

acostada à inicial demonstra negociação de 341 cabeças de gado (vacas 

e touros), cuja movimentação financeira em apenas dois anos (2001 a 

2002) representou um montante no valor de R$200.541,00, conforme se 

infere das notas fiscais de fls. 61/63, negociação atípica ao perfil do 

pequeno produtor rural previsto no art. 11, VII, "a", da Lei 8.213/91. 5. 

Ademais, as notas fiscais de compra de vacina aftosa fls. 66/67 e 69/70, 

demonstram que nos anos de 2003 e 2004, foram adquiridas 580 doses 

de vacinas, fato que corrobora a condição do autor de produtor rural de 

médio porte, incompatível com o regime de economia familiar de 

subsistência desenvolvido pelo segurado especial. 6. Além disso, o 

requerente trabalhou na Câmara Municipal de Nova Canaã do Norte - MT, 

entre 01/01/1997 a 12/2000, exercendo cargo eletivo de vereador 

(conforme informação prestada na entrevista administrativa, fl. 96 e CNIS 

de fls. 99/100), e há contribuições individuais vertida ao RGPS no período 

entre 1986 a 1991 (fls. 99/100). 7. Ressalte-se que a prova testemunhal 

não basta à comprovação da atividade rurícola, para efeito da obtenção 

de benefício previdenciário (Súmula nº 149 do STJ), sobretudo quando 

contrária aos elementos materiais apresentados. 8. Reexame oficial não 

conhecido. Apelação provida. Sentença reformada. Antecipação da tutela 

cessada de forma ex tunc. Inversão do ônus da sucumbência. (AC 

0036412-51.2016.4.01.9199, JUIZ FEDERAL CRISTIANO MIRANDA DE 

SANTANA, TRF1 - 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DA BAHIA, 

e-DJF1 20/07/2018 PAG.) No caso em apreço, apesar da prova 

testemunhal, os documentos dos autos apontam que a parte autora é ou 

foi, no período que labutou no campo, agricultor de médio porte, não 

fazendo jus a aposentadoria concedida aos trabalhadores rurais. 

Portanto, não conseguindo a parte Requerente provar através de início de 

prova material razoável a sua atividade rurícola, deve o seu pedido ser 

julgado improcedente. Decido. Ex positis, julgo IMPROCEDENTE o pedido 

aduzido pela Requerente Moacir Antonio Fontana, decidindo o processo 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. 

Condeno a Requerente nas custas e honorários advocatícios, os quais 

arbitro 10% do valor atualizado da causa, em conformidade com o art. 85, 

§ 2º, do CPC. No entanto, por ser a Requerente beneficiária da justiça 

gratuita, tais verbas ficarão suspensas pelo prazo máximo de 05 anos, 

nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. Publicada em audiência, sai a parte 

autora intimada em audiência da sentença, quanto a requerida, deverá ser 

intimada da decisão. Cumpra-se. Expeça o necessário. P.R.I.C. Nova 

Mutum/MT, 25 de março de 2020. Cássio Leite de Barros Netto/Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002993-25.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOHNY LUIZ DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1002993-25.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO REQUERIDO: JOHNY LUIZ DOS 

SANTOS Sentença. Vistos, etc. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão 

proposta pelo Banco Bradesco S.A, em desfavor de Johny Luiz dos 

Santos. Com o regular trâmite da demanda, as partes apresentaram 

acordo com escopo de dirimir a discussão perpetrada nestes autos (Id. 

17647557). Decisão de Id. 19347357 defere parcialmente o pedido retro 

mencionado e suspende o feito pelo prazo de 06 (seis) meses, 

consignando que o transcurso deste sem qualquer manifestação da parte 

Requerente será interpretado como concordância com os termos da 

transação e por consequência a extinção do processo. Certidão de Id. 

25628948 noticiando a inércia do Requerente. Diante do exposto, estando 

regulares seus termos, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes 

(Id. 17647557) para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Em 

consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, com 

fulcro no artigo 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil. Custas e 

honorários advocatícios conforme constou no acordo. Após, 

certifiquem-se e arquivem-se os autos, procedendo com as baixas e as 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. 

Nova Mutum/MT, 26 de março de 2020. Cássio Leite de Barros Netto Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1002458-62.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

NATURAL PORK ALIMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO HENRIQUE MAZO FAVERO OAB - MT10262-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CETECT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE DETECCAO 

EIRELI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1002458-62.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: NATURAL PORK ALIMENTOS S.A. REQUERIDO: CETECT 

COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE DETECCAO EIRELI 

Sentença. Vistos, etc. Trata-se de Ação com Pedido de Tutela Provisória 

de Urgência de Caráter Antecedente ajuizada por Natural Pork Alimentos 

S.A em desfavor de Cetect Comércio de Equipamentos. Com o regular 

trâmite da demanda, as partes apresentaram acordo com escopo de dirimir 

a discussão perpetrada nestes autos (Id. 26593472). Diante do exposto, 

estando regulares seus termos, HOMOLOGO o acordo entabulado entre 

as partes (Id. 26593472) para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Em consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, 

com fulcro no artigo 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil. 

Homologo a desistência quanto ao prazo recursal pelas partes. Custas 

processuais remanescentes e Honorários advocatícios conforme 

acordado. Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, 

procedendo com as baixas e as anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 26 de março de 2020. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002098-64.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EOLAR ANTONIO BARIVIERA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA TIEPPO ROSSI OAB - MT0013828S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1002098-64.2018.8.11.0086 

AUTOR(A): EOLAR ANTONIO BARIVIERA REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Sentença. Vistos, etc. Eolar Antonio Barivieira, 

devidamente qualificado nos autos, propôs a presente Ação para a 

Concessão de Aposentadoria por Idade Híbrida, em face do Instituto 

Nacional do Seguro Social, igualmente qualificado. A parte requerente 

alega em sua petição inicial que nasceu em 16 de novembro de 1952, 

cotando com 65 anos na data do ingresso da demanda. Informa que iniciou 

sua atividade rural na infância até a data de 1986, trabalhou em regime de 

economia familiar com a cunhada de 1986 a 1997, tendo trabalhado de 

carteira assinada de forma intermitente de 1997 a 2006 e como 

trabalhador rural em propriedades da região de 2007 a 2018. A Citada, a 

autarquia contestou o pedido, alegando falta de qualidade de segurado e 

junta do CNIS do requerente. Na audiência, ausente o Requerido, foram 

ouvidas, além da Requerente, duas testemunhas/informantes. É o relato do 

necessário. Fundamento. Analisando detidamente os autos, verifico que 

deve ser reconhecida a improcedência do pedido. Isso porque, como bem 

explanado pela Requerente, o deferimento do benefício pleiteado depende 

do atendimento de todos os requisitos elencados pela lei. Para o caso da 

aposentadoria por idade, exige-se 180 meses de contribuição, esta 
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considerada como carência, nos termos do artigo 25, II, da lei 8.213/91 e a 

idade de 60 anos, para a segurada mulher, e de 65 anos para o segurado 

homem, requisitos cumulativos. Quanto ao primeiro requisito, qual seja, a 

idade superior à mínima, tenho que a cópia da carteira de identidade de Id. 

15072281 é suficiente para demonstrar o seu fiel atendimento. Ademais, é 

matéria incontroversa nos autos. No tocante aos requisitos segundo e 

terceiro, quais sejam, a carência e a qualidade de segurada especial, 

restaram plenamente demonstrados pela Requerente. Com efeito, a parte 

autora traz para instruir a demanda os seguintes documentos: Id. 

15073730 contrato de Parceria Rural em granja entre a outorgante 

Cristiane Lyra e os parceiros outorgados Eloar Antonio Bariveira e 

Carmem Rebelatto Bariveira, datado de 01 de junho de 2010, por tempo 

indeterminado; Id. 15073793 contrato de Parceria Rural em granja entre o 

outorgante Alberto Schoupinski Neto e os parceiros outorgados Eloar 

Antonio Bariveira e Carmem Rebelatto Bariveira, datado de 10 de março de 

2016, por tempo indeterminado; Id. 15073814 contrato de Parceria Rural 

em granja entre o outorgante Celso José Denardi e os parceiros 

outorgados Eloar Antonio Bariveira e Carmem Rebelatto Bariveira, datado 

de 30 de março de 2007, por tempo indeterminado; Id. 15073869 contrato 

de Parceria Rural em granja entre o outorgante Valdir Jose Krindges e os 

parceiros outorgados Eloar Antonio Bariveira e Carmem Rebelatto 

Bariveira, datado de 15 de dezembro de 2008, por tempo indeterminado; Id. 

15073369 Nota Fiscal em nome de Iranilde Terezinha Bariviera, datada de 

11.03.1985, com endereço em nome Eolar Antonio Bariviera; Venda de 

15.000kg de milho, em 01.04.1985, em nome de Eolar Antônio Bariveira; 

venda 9.000,00kg de milho, em 09.04.1985, em nome de Eolar Antônio 

Bariveira; Id. 15073904 Carteira do Sindicato Rural de Novo Mundo/MT e 

Guarantã/MT, ano de 1986 e 1998; Certificado de Reservista de 1972; Id. 

15073934 e 15073956 carteira de trabalho e CNIS, Id. 15072281 apresenta 

certidão de casamento que o descreve como agricultor em 1973. 

Comprava que trabalho com carteira assinada de: 07.1997 a 12.2000 (3 

anos e 5 meses); 09/2001 a 05/2004 (2 anos e 8 meses); e entre 2005 e 

2006 (1 ano e 5 meses), totalizando período aproximado de 7 (sete) anos 

e 6 (seis) meses, sendo que a carência nessa hipótese seria de 15 

(quinze) anos. Demonstra, mesmo sem documentos abrangendo todo o 

período, que trabalhou em granjas dos anos de 2007 ao ano de 2016 e 

que também no ano de 1985 trabalhava como trabalhador rural, bem como 

no ano de 1973 em seu casamento foi descrito como agricultor, trazendo 

carteira de Sindicato Rural, que embora tenha validade relativa serve de 

reforço para os demais documentos. Acrescente-se, ainda, que a prova 

testemunhal corrobora os documentos trazidos aos autos, restando 

comprovado que exerceu período superior a 8 (oito) anos como 

trabalhador rural, estando suprido o requisito da carência. Em caso similar, 

o TRF1 já analisou caso similar: PJe - PREVIDENCIÁRIO E 

CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR(A) 

RURAL. VÍNCULOS URBANOS EXTENSOS. DEMONSTRAÇÃO DE 

EXISTÊNCIA DE ATIVIDADE CAMPESINA. APLICAÇÃO DO ART. 48, § 3º, 

DA LEI Nº 8.213/91. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. PROVA TESTEMUNHAL. 

IDADE MÍNIMA. CONSECTÁRIOS DA CONDENAÇÃO. 1. A concessão do 

benefício pleiteado pela parte autora exige a demonstração do trabalho 

rural, pelo período equivalente à carência, mediante início razoável de 

prova material, corroborada com prova testemunhal, ou prova documental 

plena. 2. A parte autora exerceu atividade urbana por vários anos do 

período de carência, restando, assim, descaracterizada a condição de 

segurada especial. Impossibilidade, em princípio, de concessão da 

aposentadoria rural por idade, com fundamento no art. §1º do art. 48 c/c 

art. 142 da Lei 8.213/91. Entretanto, o §3º do art. 48 da Lei 8.213/91, 

incluído pela Lei 11.718/2008, criou uma nova espécie de aposentadoria 

por idade de trabalhador rural (aposentadoria híbrida ou mista), hipótese 

em que os trabalhadores rurais poderão somar o tempo rural e urbano 

para cumprimento da carência. 3. O contexto fático-probatório divisado no 

caso dos autos permite a aplicação da regra inserta no art. 48, § 3º, da Lei 

nº 8.213/91.Consectários da condenação fixados de acordo com o 

entendimento jurisprudencial da Segunda Turma desta Corte Regional 

Federal. 4. Em se tratando de verba alimentar e porque fortes os 

elementos evidenciadores da probabilidade do reconhecimento definitivo 

do direito postulado (CPC/2015, art. 300), é de ser deferida a tutela 

provisória de urgência para que imediatamente implantado o benefício 

buscado. 5. Consectários da condenação fixados de acordo com o 

entendimento jurisprudencial da Segunda Turma desta Corte Regional 

Federal. 6. Apelação da parte autora parcialmente provida. (AC 

1028314-80.2019.4.01.9999, DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO 

NEVES DA CUNHA, TRF1 - SEGUNDA TURMA, PJe 10/03/2020 PAG.) No 

que atine ao valor do salário de benefício, o § 4º do artigo 48 da Lei nº 

8.213/91 estabelece: “Art. 48. (...) § 4o Para efeito do § 3o deste artigo, o 

cálculo da renda mensal do benefício será apurado de acordo com o 

disposto no inciso II do caput do art. 29 desta Lei, considerando-se como 

salário-de-contribuição mensal do período como segurado especial o limite 

mínimo de salário-de-contribuição da Previdência Social.” Por sua vez, o 

citado artigo 29, em seu inciso II, dispõe que o salário de benefício 

consiste “na média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição 

correspondentes a oitenta por cento de todo o período contributivo”, média 

esta que será utilizada para fins de apuração do valor devido. Com 

relação à data em que a aposentadoria é devida, deve-se considerar a 

data em que houve o pedido administrativo (23/11/2017), ocasião em que o 

autor já havia completado o critério etário. Nesse sentido: 

“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA RURAL POR 

IDADE. HÍBRIDA OU MISTA. TRABALHADOR RURAL. FUNGIBILIDADE. 

TEMPO RURAL E URBANO. SOMA. ART. 48 § 3º, LEI 8.213/91. INÍCIO DE 

PROVA MATERIAL. RETORNO AO LABOR RURAL. PROVA 

TESTEMUNHAL CONVINCENTE. IDADE MÍNIMA 60 ANOS PARA MULHER E 

65 PARA HOMEM. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. 

HONORARIOS. CAUSALIDADE. REQUSITO ETÁRIO IMPLEMENTADO NO 

CURSO DA AÇÃO. (...) 10. Termo inicial do beneficio será a partir de data 

em que a autora completou o requisito etário indicado no item 8 supra, uma 

vez que, no momento do ajuizamento da ação e da citação, os requisitos 

para aposentadoria ora deferida (artigo 48, § 3º da Lei 8.213/91) ainda 

não estavam presentes, afastando-se, por conseguinte, a data do 

requerimento e a data da citação como parâmetro para fixação da DIB. (...) 

(TRF1 - AC 0017706-25.2013.4.01.9199 / TO, Rel. DESEMBARGADOR 

FEDERAL CANDIDO MORAES, SEGUNDA TURMA, e-DJF1 p.448 de 

03/02/2015)” No caso em apreço, a prova testemunhal, os documentos 

dos autos apontam que a parte autora é ou foi, no período que labutou no 

campo, agricultor segurado especial, fazendo jus a aposentadoria 

concedida aos trabalhadores rurais. 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 ao 

autor a aposentadoria rural por idade híbrida/mista, nos termos do artigo 

48 § 3º, da Lei nº 8.213/91, no valor correspondente à média aritmética 

simples dos maiores salários-de-contribuição correspondentes a oitenta 

por cento de todo o período contributivo (o §4º do art. 48 da Lei 8.213/91), 

desde que não inferior a 01 (um) salário mínimo, inclusive 13º salário, nos 

seguintes termos: a) o nome do segurado: Eolar antonio bariviera; b) CPF: 

284.972.440-87; c) o benefício concedido: aposentadoria por idade rural 

híbrida/mista, inclusive com o abono anual – 13º salário; d) período de 

carência a ser considerado: 180 meses/contribuições; e) a renda mensal 

atual: a calcular, de acordo com o inciso II do artigo. 29 da Lei nº 8.213/91, 

e desde que não inferior a 01 (um) salário mínimo; f) a data de início do 

benefício – DIB: (23/11/2017 – data do pedido administrativo); g) data do 

início do pagamento: 30 dias da intimação do inss; Defiro a antecipação de 

tutela, determinando que o INSS implante o benefício no prazo de 30 dias 

da presente sentença, pela verossimilhança das alegações e a situação 

de vulnerabilidade do autor, que comprova o periculum in mora. 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 Instituto Nacional de Seguro Social – INSS, no 

pagamento dos honorários advocatícios, em favor do causídico do autor, 

os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas 

vencidas até o momento da prolação da sentença (art. 85, §3º, I do NCPC 

e Súmula 111/STJ), isentando-o do recolhimento das custas processuais. 

Ponderando que a presente sentença é ilíquida, fica sujeita ao duplo grau 

de jurisdição. Deste modo, findo o prazo de recurso voluntário, 

encaminhe-se o processo à Instância Superior, a fim de se proceder ao 

reexame necessário. P.I.C. Às providências. Com o trânsito em julgado, 

aguarde-se a manifestação das partes pelo prazo de quinze (15) dias, 
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sem a qual, determino que sejam os autos remetidos ao arquivo, conforme 

determinado no artigo 1.006 da CNGJ. Nova Mutum/MT, 26 de março de 

2020. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001595-09.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO CASTRO GARCIA (EXEQUENTE)

CHEILA ESTER ANTON GARCIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALLISON AKERLEY DA SILVA OAB - MT0008930S (ADVOGADO(A))

JANAINA WOLF OAB - SP382775 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERNA PILGER DURKS (EXECUTADO)

GASTAO MIGUEL DURKS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1001595-09.2019.8.11.0086 

EXEQUENTE: GUSTAVO CASTRO GARCIA, CHEILA ESTER ANTON 

GARCIA EXECUTADO: ERNA PILGER DURKS, GASTAO MIGUEL DURKS 

Sentença. Vistos, etc. Trata-se de Ação de Execução de Título Executivo 

Extrajudicial proposta por Gustavo Castro Garcia e Cheila Ester Anton 

Garcia em desfavor de Erna Pilger e Gastão Miguel Durks. Com o regular 

trâmite da demanda, as partes apresentaram acordo com escopo de dirimir 

a discussão perpetrada nestes autos (Id. 29318527). Diante do exposto, 

estando regulares seus termos, HOMOLOGO o acordo entabulado entre 

as partes (Id. 29318527) para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

de modo que JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, com 

fulcro no art. 487, inciso III, alínea “b”, c.c. o artigo 924, II, do Código de 

Processo Civil. Custas e honorários advocatícios conforme constou no 

acordo. Transitada em julgado esta sentença, o que certificará o cartório, 

procedam-se às baixas e anotações necessárias e arquivem-se estes 

autos, independentemente de nova determinação. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 26 

de março de 2020. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000405-45.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO ANDRE DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA JOSE RODRIGUES OAB - MT13901-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1000405-45.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: RENATO ANDRE DE CAMPOS REQUERIDO: INSS - AGÊNCIA 

LUCAS DO RIO VERDE Sentença. Vistos, etc. Trata-se de Ação de 

Concessão/Reestabelecimento de Auxílio Doença c/c Aposentadoria por 

Invalidez com Antecipação de Tutela, promovido por Renato André de 

Campos em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, 

visando à concessão do auxílio doença. Vislumbra-se dos autos que, 

segundo o Requerente, o mesmo sempre foi trabalhador braçal, 

exercendo atividades que exigiam esforço físico extremo e posição 

ergonômica desfavorável. Suscita que é portador de “espondilolise não 

especificada (CID M47.9), artrose não especificada (CID M19.9), diabetes 

do tipo II, insulino dependente com complicações renais, CID E10.2 e E14.2, 

hipertensão, nefropatia diabética estágio III, síndrome metabólica, 

obesidade grau II, hiperdia”, além de outros problemas e consequências 

físicas e psicológicas que o impedem de exercer suas atividades laborais 

em prol de seu próprio sustento. Por entender que preenche os requisitos 

necessitários postula pela concessão de aposentadoria por invalidez, ou 

alternativamente, auxílio-doença. Com a inicial vieram documentos. 

Decisão inicial no Id 13621173 determinando a realização antecipada de 

perícia médica. Perícia médica apresentada às fls. Id. 19254758. O autor, 

devidamente intimado, manifestou sobre o laudo pericial no Id 21967164 

reiterando os pedidos iniciais e ainda requerendo a reapreciação do 

pedido de tutela de urgência. Em seguida, às fls. Id. 25613576, foi 

proferida decisão indeferindo o pedido liminar e designando audiência de 

instrução e julgamento. Citado, o INSS apresentou contestação às fls. Id. 

26459622, alegando que a incapacidade é parcial e temporária, bem como 

não foi comprovada a carência e a qualidade de segurado. Na data 

aprazada, foi inquirida 02 (duas) testemunhas e colhido o depoimento 

pessoal do Requerente. Ausente o Requerido, encerrou-se a instrução 

processual e determinou-se a permanência dos autos conclusos para 

prolação da sentença (fls. Id. 29245938). É o relato do necessário. 

Fundamento. Analisando detidamente os autos, o processo comporta 

julgamento diretamente no seu mérito. A aposentadoria por invalidez é 

devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for 

considerado incapaz para o trabalho e insusceptível de reabilitação para o 

exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, sendo o benefício 

pago enquanto permanecer nessa condição. A Constituição Federal, em 

seu art. 201, § 7º, II, assegurou o direito à aposentadoria por idade aos 

trabalhadores rurais, os quais foram devidamente arrolados e definidos 

pela legislação infraconstitucional. Os artigos 42 e seguintes da Lei 

8.213/91, em se tratando de aposentadoria por invalidez, trazem os 

requisitos mínimos para adquirir o benefício. Nos termos do art. 39, da Lei 

8.213/91, fica garantida ao segurado especial a concessão de 

aposentadoria por idade ou por invalidez, de auxílio-doença, de 

auxílio-reclusão ou de pensão, no valor de 1 (um) salário mínimo, desde 

que comprove o exercício de atividade rural, ainda que de forma 

descontínua, no período, imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, igual ao número de meses correspondentes à carência do 

benefício requerido. Neste caso, o que se pleiteia é o benefício como 

segurado especial (artigo 26, III, c/c artigo 39, I, da Lei 8.213/91), no qual 

os requisitos são: a) parecer da Perícia Médica, atestando a incapacidade 

física e/ou Mental para o trabalho; b) Comprovação da atividade rural. 

Diretamente ao ponto, o laudo pericial comprova a existência de 

incapacidade total e temporária. O Perito às fls. Id. 19254758 descreve 

que o Requerente esta incapacitado totalmente e temporariamente para o 

trabalho rural, senão vejamos: “O Senhor Renato André de Campos 

apresenta uma incapacidade total e temporária para o trabalho, que deve 

ser considerada a partir da data desta perícia, por um período de 12 

(doze) meses, com posterior reavaliação pelo INSS.” Quanto a questão da 

incapacidade, esta se mostra inconteste nos autos. Entretanto, reputo que 

os depoimentos colhidos, somados à prova documental, não são 

suficientes para atestar a condição de trabalhador rural da parte 

requerente. A parte autora traz aos autos junto com a petição inicial os 

seguintes documentos para demonstrar a condição de rurícola: Id. 

12380125 - 1. Contrato de compra e venda de imóvel rural, tendo Renato 

André de Campos como adquirente de um lote no ano de 2003 (sem firma 

reconhecida); Id. 12380198 2. Notas Fiscais de 10 pintos, datada do ano 

de 2017; Notas Fiscais de uma tela de segurança, também datada de 2017 

e de um machado e uma vassoura, datado de 2018; Id. 12380117 3. 

Comprovante de residência na estrada do viveiro sem número; Id. 

12380189 4. Relatório de visita do INDEA na área rural. Primeiramente, 

importante destacar que a aposentadoria rural não possui como propósito 

premiar aqueles que residem na zona rural, mas sim as pessoas que tem a 

agricultura, extrativismo ou a criação de pequenos animais como seu meio 

de subsistência. O próprio requerente informa durante a perícia que 

possui um caminhão de frete e atuava dirigindo trator e caminhão de roça, 

possuindo renda de aproximadamente R$ 1.000,00 (mil reais) mensais, ou 

seja, em nenhum momento informa que trabalha como segurado especial. 

Do mesmo modo, na audiência de instrução e julgamento as testemunhas e 

depoimento pessoa da parte não conseguem, em conjunto com o acervo 

probatório, demonstrar que se trata de trabalhador rural. Analisando, 

ainda, o extrato Renajud em anexo, verifico que o autor possui nada 

menos que cinco veículos automotores em seu nome, incluindo uma FORD 

Ranger 2013/2014, uma Chevrolet S10 2012/2013, duas Scanias, 

respectivamente de 1993 e 1983. Além de um Fiat 180 de 1977, ou seja, 

não desenvolve economia rural de subsistência, muito menos tem renda 

de mil reais por mês, alterando a verdade dos fatos para se locupletar 

frente ao Poder Público. Ante tais documentos, revogo a gratuidade de 

justiça da parte autora e condeno a parte autora em litigância de má fé por 

tentar alterar a verdade dos fatos, na forma do art. 80, II, do CPC. Não há 

como alguém com tamanho poderio econômico achar, de boa fé, que 

poderia ser agraciado com uma aposentadoria dada exclusivamente ao 

trabalhador rural de economia de subsistência. Arbitro a multa de litigância 

de má fé em 5% do valor da causa, em favor do INSS. Posto isto, diante 

das provas produzidas, a presente ação é IMPROCEDENTE. Condeno a 

parte autora em custas e honorários advocatícios de 10% do valor da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070527/3/2020 Página 180 de 272



causa em favor do INSS, além de ressarcir o TRF1 com as custas 

periciais. Condeno, ainda, a parte autora em litigância de má fé, a qual 

arbitro em 5% do valor da causa. Sem reexame necessário, conforme 

dispõe o artigo 496, §3° do Código de Processo Civil. Às providências. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Nova 

Mutum/MT, 26 de março de 2020. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1000477-61.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON JOSE VACARI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WALLISON KENEDI DE LIMA OAB - MT0016704A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDILAINE DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA (REU)

EDICLEIA DA CONCEICAO (REU)

 

2ª VARA - COMARCA DE NOVA MUTUM IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO Processo: 1000477-61.2020.8.11.0086 

Partes: NELSON JOSE VACARI - ADVOGADO DO(A) AUTOR(A): 

WALLISON KENEDI DE LIMA - MT0016704A X EDICLEIA DA CONCEICAO e 

outros - Assunto: DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO 

COM COBRANÇA (94) Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 

da CNGC, impulsiono estes autos para intimar a parte autora para que 

providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 

05 (cinco) dias, mediante a expedição de guia de recolhimento disponível 

no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) 

no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada 

pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência. Em sendo em 

comarca diversa à do juízo de origem, no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso, a guia para pagamento da diligência deverá ser 

emitida no site do TJ-MT, por meio da opção "cumprir diligência na: outra 

comarca" e informar os dados do zoneamento para o devido cumprimento, 

nos termos da portaria 142/2019-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000012-52.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

OLEVIO BRANCALIONE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANA COSTA BEBER OAB - MT0013781A (ADVOGADO(A))

BRUNO CASAGRANDE E SILVA OAB - MT0008535A (ADVOGADO(A))

ROGER KLERISSON ROZAO OAB - MT0014571A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUINOBRAS - ALIMENTOS LTDA (EXECUTADO)

 

2ª VARA - COMARCA DE NOVA MUTUM IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO Processo: 1000012-52.2020.8.11.0086 

Partes: OLEVIO BRANCALIONE - ADVOGADOS DO(A) EXEQUENTE: 

DAIANA COSTA BEBER - MT0013781A, BRUNO CASAGRANDE E SILVA - 

MT0008535A, ROGER KLERISSON ROZAO - MT0014571A X SUINOBRAS - 

ALIMENTOS LTDA - Assunto: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

(159) Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, 

impulsiono estes autos para intimar a parte autora para que providencie o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, 

mediante a expedição de guia de recolhimento disponível no site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência. Em sendo em 

comarca diversa à do juízo de origem, no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso, a guia para pagamento da diligência deverá ser 

emitida no site do TJ-MT, por meio da opção "cumprir diligência na: outra 

comarca" e informar os dados do zoneamento para o devido cumprimento, 

nos termos da portaria 142/2019-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002517-84.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL GODOY FERREIRA (EXECUTADO)

 

2ª VARA - COMARCA DE NOVA MUTUM IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO Processo: 1002517-84.2018.8.11.0086 

Partes: BANCO BRADESCO - ADVOGADO DO(A) EXEQUENTE: 

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - MT13994-A X DANIEL 

GODOY FERREIRA - Assunto: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

(159) 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 diligência negativa do Oficial de Justiça retro, ID. 

23961633, 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. Nova Mutum, 26 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001609-90.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MOACIR CONCEICAO DA SILVA JUNIOR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO RIBEIRO DE CAMARGO OAB - SP334961 (ADVOGADO(A))

 

2ª VARA - COMARCA DE NOVA MUTUM IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO Processo: 1001609-90.2019.8.11.0086 

Partes: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - ADVOGADO DO(A) 

REQUERENTE: ROSANGELA DA ROSA CORREA - MT16308-A X MOACIR 

CONCEICAO DA SILVA JUNIOR - ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: 

RICARDO RIBEIRO DE CAMARGO - SP334961 Assunto: BUSCA E 

APREENSÃO (181) Nos termos da legislação vigente, dos artigos 350 e 

351 do CPC e do artigo 1.209 da CNGC, considerando a tempestividade 

da(s) contestação(ões) apresentada(s), IMPULSIONO ESTES AUTOS À 

EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a finalidade de intimar a 

parte AUTORA, por seus advogados, para, querendo, impugná-la(s) no 

prazo de 15(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002536-90.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JONATHAN WESLEY DA SILVA (REQUERIDO)

 

2ª VARA - COMARCA DE NOVA MUTUM IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO Processo: 1002536-90.2018.8.11.0086 

Partes: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - ADVOGADO DO(A) 

REQUERENTE: ROSANGELA DA ROSA CORREA - MT16308-A X 

JONATHAN WESLEY DA SILVA - Assunto: BUSCA E APREENSÃO (181) 

Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS à expedição de matéria para a imprensa com a finalidade 

de intimar a parte AUTORA, na pessoa de seu advogado, para que 

informe novo endereço do Executado, para expedição do mandado de 

Busca, Apreensão e Citação, conforme requerido na petição de ID. 

24366351, no prazo de 05 (cinco) dias.
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Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000417-59.2018.8.11.0086

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:

FERNANDO ANTONIO MOLINARI GAZOLA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE NOVA 

MUTUM IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO Nos 

termos da legislação vigente e do artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte AUTORA, por seus advogados, para que 

deem prosseguimento ao feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

extinção. Nova Mutum,26 de março de 2020. LUCIO SOUZA DE ANDRADE 

Gestor(a) de Secretaria

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72504 Nr: 3498-77.2011.811.0086

 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: Benjamin Matias Sobrinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Samira Payão Franco 

- OAB:SP 239.437, Marcos Campos Dias Payão - OAB:SP 96.057-D

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT 19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:MT 

14258-A

 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. 281/292, no prazo comum de 

15 (quinze) dias, conforme artigo 477, §1º, NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72543 Nr: 1061-92.2013.811.0086

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Union Transportes Ltda, Adir Freo, Marlon 

Cristiano Buss, Lucinete Maria da Silva, Carla Cristiana Buss

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

22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:OAB/PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:1

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.218 da CNGC, impulsiono o 

processo com a finalidade de intimar a parte autora, na pessoa do seu 

procurador, para que apresente o resumo da petição inicial, a fim viabilizar 

a expedição do edital de citação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75158 Nr: 3713-82.2013.811.0086

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adir Freo, Marlon Cristiano Buss, Carla 

Cristiana Buss

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA - OAB:MT 21387-B, DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE 

SOUZA - OAB:MT 14.690-O, JOAO BATISTA FERREIRA - OAB:10962/B, 

NELSON FEITOSA JUNIOR - OAB:8656

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.218 da CNGC, impulsiono o 

processo com a finalidade de intimar a parte autora, na pessoa do seu 

procurador, para que apresente o resumo da petição inicial, a fim viabilizar 

a expedição do edital de citação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75996 Nr: 4572-98.2013.811.0086

 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: Francisco Mendes de Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Angelyna Designer - Planejados Comercio de 

Móveis Ltda - Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Katia de Camargo - OAB:MT 

17.756

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.218 da CNGC, impulsiono o 

processo com a finalidade de intimar a parte autora, na pessoa do seu 

procurador, para que apresente o resumo da petição inicial, a fim viabilizar 

a expedição do edital de citação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81898 Nr: 52-27.2015.811.0086

 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): Paula Rosane Uemura Ferreira Leite

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

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PAULA ROSANE UEMURA FERREIRA 

LEITE, Cpf: 58217380163, Rg: 747682, brasileiro(a), casado(a), 

engenheira agronoma. 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$ 149.460,33 (Cento e 

quarenta e nove mil e quatrocentos e sessenta reais e trinta e tres 

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: O requerente emitiu em favor do Requerido Cédula Rural 

Pignoratícia registrada sob o nº. 40/02184-X, no valor de R$156.361,86 

(cento e cinquenta mil, trezentos e sessenta e um reais e oitenta e seis 

centavos), com vencimento final para pagamento em 28/09/2013. 

Entretanto, o Requerido não vem honrando com os pagamentos das 

parcelas. Houve tentaiva de recebimento do débito, porém restou 

infrutífera, de modo que a única alternativa restante foi o ajuizamento da 

presente demanda em face do Requerido.

Despacho/Decisão: Vistos.Considerando que a executada PAULA 

ROSANE UEMURA FERREIRA LEITE está em local incerto e não sabido, 

bem como a parte requerente e este juízo não lograram êxito em localizar a 

parte requerida, DETERMINO que a mesma seja citada por edital, nos 

termos do artigo 256, I, do CPC.Cumpra-se, expedindo-se o necessário, 

com as cautelas de estilo. Às providências.

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, Cristiany Ribeiro Rosa 

Rose, digitei.
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Nova Mutum, 25 de março de 2020

Cristiany Ribeiro Rosa Rose Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112564 Nr: 12-40.2018.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilceia Carniatto Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 115650 Nr: 1635-42.2018.811.0086

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMdS, FdCCdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Verci Moleta - OAB:MT 

3.533-B

 Vistos.

Em observância aos termos da Portaria nº. 247/2020, encartada anexa a 

presente decisão, a qual dispõe sobre medidas temporárias de prevenção 

ao contágio pelo COVID-19, redesigno a audiência concentrada 

anteriormente designada para o dia 26/05/2020, às 16h30min.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76281 Nr: 4848-32.2013.811.0086

 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: Agostinho Antonio Kuhn

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lauri Antônio Zambirão, Art Tela - Fábrica de 

Telas, Magda Rosa Zambirão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Brescovit Maciel - OAB:MT 

13.827-A, Patrícia Tieppo Rossi - OAB:MT 13.828-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wallison Kenedi de Lima - 

OAB:MT 16.704

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90579 Nr: 299-71.2016.811.0086

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vergilio Augusto Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Fernandes Mota de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:1

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.213 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 carta precatória devolvida sem cumprimento e 

juntada às fls. 73/84, requerendo o que entender de direito no prazo de 5 

(cinco) dias.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98014 Nr: 5123-73.2016.811.0086

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JRdS, JGN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CdS

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSE RONALDO DOS SANTOS, Cpf: 

05119840493, brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido 

JOCIMEIRE GARCES NUNES, Cpf: 01828378313, brasileiro(a). atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da(s) parte(s) acima qualificada(s), atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para dar(em) prosseguimento ao feito 48 

horas, sob pena de extinção, na forma do art. 267,II, do CPC, pois esse 

encontra-se abandonado há mais de 30 (trinta) dias, devendo para tanto 

dar andamento ao processo.

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, Cristiany Ribeiro Rosa 

Rose, digitei.

Nova Mutum, 25 de março de 2020

Cristiany Ribeiro Rosa Rose Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98272 Nr: 5292-60.2016.811.0086

 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: OMNI S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON JOSÉ RIBEIRO - 

OAB:150060, Sociedade de Advogados Pasquali Parise e Gasparini 

Junior - OAB:4.752/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77473 Nr: 1008-77.2014.811.0086

 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: Paraná Materiais de Construção Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wagner Germano de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edy Wilson Piccini - OAB:MT 

4.950, HEBER PEREIRA BASTOS - OAB:MT 13.698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu in albis o prazo do edital de citação de 

fl. 88, disponibilizado no DJE nº 10548, de 02/08/2019 e publicado no dia 

05/08/2019, e, até a presente data, o Requerido não comprovou nos autos 

o pagamento do débito e nem aportou nesta secretaria os respectivos 

Embargos Monitórios, assim, IMPULSIONO estes autos para intimar a parte 
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autora para promover o regular andamento ao feito, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1002507-06.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

NILVA FRANCISCA DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZYE MARIA JOSE CONCEICAO MARTINS DO NASCIMENTO OAB - 

MT0013746A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Gerente da Agencia do INSS da Comarca de Nova Mutum/MT 

(IMPETRADO)

GERENTE EXECUTIVO DO INSS (IMPETRADO)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1002507-06.2019.8.11.0086 Vistos. Trata-se 

de mandado de segurança impetrado por NILVA FRANCISCA DA SILVA, 

em face de suposto ato ilegal e abusivo praticado pelo GERENTE DA 

AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE NOVA MUTUM e por INSTITUTO DE 

SEGURIDADE SOCIAL (INSS), estando ambos já devidamente qualificados 

nos autos. A impetrante alega, em síntese, que ingressou anteriormente 

com ação judicial para concessão de auxílio doença c/c pedido de 

aposentadoria por invalidez, tendo a tutela de urgência deferida em 

03.08.2018, conforme documentado juntado no ID nº 25143340. No 

entanto, narra ainda a impetrante, que fora surpreendida pelo corte de seu 

benefício em 13.08.2019, tendo obtido tal informação na agência do INSS, 

sem prévia comunicação ou perícia médica. Ademais, juntou os 

documentos de ID’s nº 25143332 (carta de concessão de benefício), 

25143336 (CNIS) e 25143339 (comprovante de pagamento do último 

benefício previdenciário). Desse modo, indignada, impetrou o presente 

mandamus, requerendo liminarmente a imediata implantação do benefício 

previdenciário nº 623.915.599-7, sob o NIT 127.518.114.01, sob pena de 

prisão dos responsáveis legais. Os autos vieram conclusos. É o relatório. 

Fundamento e decido. Pois bem. Cuida-se de mandado de segurança 

impetrado contra suposto ato ilegal e abusivo praticado pela Gerência da 

Previdência Social de Nova Mutum e pelo Instituto Nacional da Seguridade 

Social (INSS), em razão de descumprimento de ordem judicial, consistente 

em decisão liminar nos autos nº 1000320-25.2019.811.0086. Ocorre que o 

presente remédio constitucional é possível em hipóteses restritas, sendo 

incabível para garantir o cumprimento de decisão judicial proferida em 

outro processo. Nesse sentido, segue o seguinte julgado: “MANDADO DE 

SEGURANÇA. DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR CONCEDIDA EM OUTRO 

MANDADO DE SEGURANÇA. VIA ELEITA IMPRÓPRIA. CARÊNCIA DE 

AÇÃO. 1. Ao contrário do que afirma a impetrante em suas contra-razões, 

o recurso interposto pela União é tempestivo, eis que, efetivada a 

intimação, o mandado foi juntado aos autos em 15/04/2002 e a apelação 

protocolada em 13/05/2002, portanto, aquém do prazo previsto no art. 508 

c/c o art. 188, ambos do CPC. 2. Verifica-se o equívoco na escolha da via 

eleita para fazer cumprir decisão judicial proferida em outro mandado de 

segurança. A alegação de descumprimento de ordem judicial não autoriza 

o ajuizamento de novo mandado de segurança, mas, sim, a adoção das 

medidas legais cabíveis na ação anteriormente ajuizada que deferiu a 

liminar. 3. O mandado de segurança não é meio adequado para reclamar o 

cumprimento de outra decisão judicial. Precedentes do Superior Tribunal 

de Justiça. 4. O eventual descumprimento de ordem judicial deve ser 

noticiado nos autos da ação correspondente, de modo a preservar a 

economia processual e a evitar decisões conflitantes. 5. Remessa 

necessária e apelo conhecidos e parcialmente providos”.(TRF-2 - AMS: 

47129 RJ 2001.51.10.002576-8, Relator: Desembargador Federal JOSE 

NEIVA/no afast. Relator, Data de Julgamento: 22/05/2007, TERCEIRA 

TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: DJU - Data::01/06/2007 - 

Página::312) Ante o exposto, indefiro a petição inicial do mandado de 

segurança com fundamento no art. 10 da Lei nº 12.016/2009, 

extinguindo-o, por conseguinte, nos termos do artigo 485, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas. Sem condenação em honorários 

nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/09 e da Súmula 512 do STF. Ciência 

ao Ministério Público. Nova Mutum/MT, 26 de março de 2020. LUCIANA DE 

SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002980-26.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO RIBEIRO DE SOUZA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS PAULO CORREIA PESCARA OAB - MT0022418A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

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

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1002980-26.2018.8.11.0086 Valor da causa: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: 

[Classificação e/ou Preterição]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: OSVALDO RIBEIRO DE SOUZA NETO 

Endereço: 308 SUL ALAMEDA 1, 66, kit net 01, PLANO DIRETOR SUL, 

PALMAS - TO - CEP: 77021-060 ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: 

MARCOS PAULO CORREIA PESCARA - MT0022418A POLO PASSIVO: 

Nome: ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: RUA LÍBANO, 2258, PGE - 

(JD MTE LÍBANO), JARDIM ALVORADA, CUIABÁ - MT - CEP: 78048-196 

Senhor(a): OSVALDO RIBEIRO DE SOUZA NETO Pelo presente, extraído 

dos autos da AÇÃO supra-identificada, procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria para apresentar Impugnação a Contestação, no prazo legal, sob 

pena de preclusão. NOVA MUTUM, 26 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000573-81.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA MAIA PAVAO RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-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 NOVA MUTUM 1000573-81.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: ANA CLAUDIA MAIA PAVAO RODRIGUES REQUERIDO: OI 
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S.A Vistos, etc. Defiro a Execução de Sentença nos termos do artigo 53, 

inciso IV, da Lei 9.099/95, altere-se a classificação no Sistema PJE. 

Intime-se a parte Executada na pessoa de seu Ilustre Advogado ou, na 

falta deste, pessoalmente, por mandado para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, pague o valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do 

crédito. Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo do art. 523 do 

Código de Processo Civil, o débito será acrescido de multa de 10% (dez 

por cento), sem honorários advocatícios por serem incabíveis em sede de 

juizados especiais, no primeiro grau de jurisdição. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 7 de março de 2019 

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000861-29.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCA DE ALMEIDA PRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-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. 

1000861-29.2017.8.11.0086 Valor da causa: R$ 37.480,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO 

ATIVO: Nome: BANCO BRADESCO Endereço: BANCO BRADESCO S.A., 

SN, CIDADE DE DEUS, VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 

ADVOGADO DO(A) EXECUTADO: MAURO PAULO GALERA MARI - 

MT3056-O POLO PASSIVO: Nome: FRANCISCA DE ALMEIDA PRADO 

Endereço: RUA DAS SETE COPAS, S/N, LOTE 20 QUADRA J, FLOR DO 

PEQUI 3, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 ADVOGADO DO(A) 

EXEQUENTE: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - MT16625-O Senhor(a): 

BANCO BRADESCO Pelo presente, extraído dos autos da RECLAMAÇÃO 

supra-identificada, procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para 

informar se ainda tem interesse no prosseguimento do feito e/ou 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, 26 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: 8010460-72.2014.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOILDO NERY BUENO FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA JOSE RODRIGUES OAB - MT13901-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

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

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

8010460-72.2014.8.11.0086 Valor da causa: R$ 26.538,40 ESPÉCIE: 

[Enriquecimento sem Causa, Indenização por Dano Moral, Assinatura 

Básica Mensal, Cobrança indevida de ligações]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: JOILDO NERY 

BUENO FILHO Endereço: Rua DOS COQUEIROS, 2588, W, ARARA AZUL, 

NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: 

MARTA JOSE RODRIGUES - MT13901-O POLO PASSIVO: Nome: OI S/A 

Endereço: Rua BARAO DE MELGACO, 3209, RUA BARÃO DE MELGAÇO 

3209, CENTRO, CUIABÁ - MT - CEP: 78020-902 ADVOGADO DO(A) 

REQUERIDO: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - MT13241-A Senhor(a): 

JOILDO NERY BUENO FILHO Pelo presente, extraído dos autos da 

RECLAMAÇÃO supra-identificada, procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria para informar se ainda tem interesse no prosseguimento do feito 

e/ou 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, 26 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010706-05.2013.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO SANTANA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONIR ALVES DIAS OAB - MT13310-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010706-05.2013.8.11.0086 

REQUERENTE: BENEDITO SANTANA DE OLIVEIRA REQUERIDO: OI S/A 

Vistos, etc. Defiro a Execução de Sentença nos termos do artigo 53, 

inciso IV, da Lei 9.099/95, altere-se a classificação no Sistema PJE. 

Intime-se a parte Executada na pessoa de seu Ilustre Advogado ou, na 

falta deste, pessoalmente, por mandado para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, pague o valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070527/3/2020 Página 185 de 272



crédito. Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo do art. 523 do 

Código de Processo Civil, o débito será acrescido de multa de 10% (dez 

por cento), sem honorários advocatícios por serem incabíveis em sede de 

juizados especiais, no primeiro grau de jurisdição. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Deve a exequente, ainda, manifestar-se sobre ID. 18104544 e 

ss. no prazo de 15 dias. Às providências. Nova Mutum/MT, 8 de março de 

2019 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010180-04.2014.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUZIA ZARPELLON FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO PIACENTINI OAB - MT7170-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010180-04.2014.8.11.0086 

REQUERENTE: ANA LUZIA ZARPELLON FERREIRA REQUERIDO: OI MÓVEL 

S/A Vistos, etc. Defiro a Execução de Sentença nos termos do artigo 53, 

inciso IV, da Lei 9.099/95, altere-se a classificação no Sistema PJE. 

Intime-se a parte Executada na pessoa de seu Ilustre Advogado ou, na 

falta deste, pessoalmente, por mandado para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, pague o valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do 

crédito. Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo do art. 523 do 

Código de Processo Civil, o débito será acrescido de multa de 10% (dez 

por cento), sem honorários advocatícios por serem incabíveis em sede de 

juizados especiais, no primeiro grau de jurisdição. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 8 de março de 2019 

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001137-60.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KATIELLY DA SILVA CAMPOS CURADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001137-60.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: KATIELLY DA SILVA CAMPOS CURADO REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Defiro a Execução de Sentença nos 

termos do artigo 53, inciso IV, da Lei 9.099/95, altere-se a classificação no 

Sistema PJE. Intime-se a parte Executada na pessoa de seu Ilustre 

Advogado ou, na falta deste, pessoalmente, por mandado para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito. Não ocorrendo o pagamento 

voluntário no prazo do art. 523 do Código de Processo Civil, o débito será 

acrescido de multa de 10% (dez por cento), sem honorários advocatícios 

por serem incabíveis em sede de juizados especiais, no primeiro grau de 

jurisdição. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 8 de março de 2019 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000635-19.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO LAUTENSCHLAGER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA TRICHES DE OLIVEIRA OAB - MT23578/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000635-19.2020.8.11.0086 POLO ATIVO:ALEXANDRO 

LAUTENSCHLAGER ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BRUNA TRICHES 

DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: Conciliação Data: 12/05/2020 Hora: 13:00 , no endereço: RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

. 26 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: 8010350-68.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO HARRISON LIMA DIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERSON SIQUEIRA DE MELO OAB - MT18701-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS ROMERA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIOGO LOPES VILELA BERBEL OAB - PR41766-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. 

8010350-68.2017.8.11.0086 Valor da causa: R$ 30.178,34 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Rescisão do 

contrato e devolução do dinheiro]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) 

POLO ATIVO: Nome: JOAO PAULO HARRISON LIMA DIAS Endereço: Rua 

BEM-TE-VIS, 20, W, FLOR DO CERRADO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 

78450-000 ADVOGADO DO(A) EXEQUENTE: ROBERSON SIQUEIRA DE 

MELO - MT18701-O POLO PASSIVO: Nome: MOVEIS ROMERA Endereço: 

Avenida DOS UIRAPURUS, 130 W, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 

78450-000 ADVOGADO DO(A) EXECUTADO: DIOGO LOPES VILELA 

BERBEL - PR41766-O Senhor(a): JOAO PAULO HARRISON LIMA DIAS 

Pelo presente, extraído dos autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, 

procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para informar se ainda tem 

interesse no prosseguimento do feito e/ou 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, 26 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010185-31.2011.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO DE OLIVEIRA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO DE ALMEIDA VILELA OAB - MT0009538A (ADVOGADO(A))

ANDRE DE ALMEIDA VILELA OAB - MT0011012A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

L PEREIRA DA SILVA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS FELIPE LAMMEL OAB - MT7133-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. 

8010185-31.2011.8.11.0086 Valor da causa: R$ 15.106,18 ESPÉCIE: 

[Prestação de Serviços]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO 

ATIVO: Nome: RICARDO DE OLIVEIRA SILVA Endereço: Rua DAS 

ORQUIDEAS, 471, W, COLINA, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

ADVOGADOS DO(A) EXEQUENTE: PAULO DE ALMEIDA VILELA - 

MT0009538A, ANDRE DE ALMEIDA VILELA - MT0011012A POLO 

PASSIVO: Nome: L PEREIRA DA SILVA - EPP Endereço: Avenida DAS 

ANDORINHAS, 871, W, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

ADVOGADO DO(A) EXECUTADO: LUIS FELIPE LAMMEL - MT7133-O 

Senhor(a): RICARDO DE OLIVEIRA SILVA Pelo presente, extraído dos 

autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, procedo a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria para informar se ainda tem interesse no prosseguimento 

do feito e/ou 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, 26 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010084-81.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA HELENA MELO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT8359-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010084-81.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: MARIA HELENA MELO DE ALMEIDA REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Defiro a Execução de Sentença nos termos do artigo 53, 

inciso IV, da Lei 9.099/95, altere-se a classificação no Sistema PJE. 

Intime-se a parte Executada na pessoa de seu Ilustre Advogado ou, na 

falta deste, pessoalmente, por mandado para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, pague o valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do 

crédito. Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo do art. 523 do 

Código de Processo Civil, o débito será acrescido de multa de 10% (dez 

por cento), sem honorários advocatícios por serem incabíveis em sede de 

juizados especiais, no primeiro grau de jurisdição. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 9 de março de 2019 

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010594-31.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON SANTANA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT15056-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

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

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

8010594-31.2016.8.11.0086 Valor da causa: R$ 15.000,00 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA (156) POLO ATIVO: Nome: TIM CELULAR S.A. Endereço: 

desconhecido ADVOGADO DO(A) EXECUTADO: LUIS CARLOS MONTEIRO 

LAURENCO - BA16780-O POLO PASSIVO: Nome: EDSON SANTANA 

Endereço: Rua ESTRADA P5, S/N, QUADRA 29, LOTE 03, INDEFINIDO, 

NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 ADVOGADO DO(A) EXEQUENTE: 

CARLOS HENRIQUE BARBOSA - MT15056-A Senhor(a): TIM CELULAR 

S.A. Pelo presente, extraído dos autos da RECLAMAÇÃO 

supra-identificada, procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para 

informar se ainda tem interesse no prosseguimento do feito e/ou 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, 26 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: 1000638-71.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA TRICHES DE OLIVEIRA OAB - MT23578/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000638-71.2020.8.11.0086 POLO ATIVO:VILMAR JOSE 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BRUNA TRICHES DE 

OLIVEIRA POLO PASSIVO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 
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acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: Conciliação Data: 12/05/2020 Hora: 13:20 , no endereço: RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

. 26 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: 1001144-52.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA LAMENHA FAUSTINO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (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. 

1001144-52.2017.8.11.0086 Valor da causa: R$ 10.269,55 ESPÉCIE: 

[Abatimento proporcional do preço]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) 

POLO ATIVO: Nome: BANCO BRADESCO Endereço: BANCO BRADESCO, 

3445, RUA BARÃO DE MELGAÇO 3445, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78005-908 ADVOGADO DO(A) EXECUTADO: NELSON WILIANS 

FRATONI RODRIGUES - MT11065-A POLO PASSIVO: Nome: PATRICIA 

LAMENHA FAUSTINO Endereço: rua granja pé de serra, sn, br 163 km 

581, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 ADVOGADO DO(A) 

EXEQUENTE: SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA - MT0017690A Senhor(a): 

BANCO BRADESCO Pelo presente, extraído dos autos da RECLAMAÇÃO 

supra-identificada, procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para 

informar se ainda tem interesse no prosseguimento do feito e/ou 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, 26 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: 1000641-26.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GLEICE JANE XAVIER DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON FRANK GONCALVES DA SILVA OAB - MT24745/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000641-26.2020.8.11.0086 POLO ATIVO:GLEICE JANE 

XAVIER DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDMILSON FRANK 

GONCALVES 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 

Data: 12/05/2020 Hora: 13:40 , no endereço: RUA DAS ARAPONGAS, 

3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 . 26 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: 1000168-45.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO PADILHA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA GONCALES SANTOS OAB - MT21741-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO GONCALVES GOLIN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA Processo: 

1000168-45.2017.8.11.0086 Reclamante: Gilberto Padilha-EPP Reclamado: 

Ronaldo Gonçalves Golin Vistos, etc. Nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/95, dispenso o relatório. Decido. O Reclamante requereu a 

desistência desta ação, consoante petição id. n. 29034833 destes autos. 

Neste aspecto, o Enunciado n. 90 do FONAJE dispõe o seguinte: 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). Pois bem, 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 produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO por sentença do pedido de 

desistência desta ação, e, em consequência, extinguindo o feito, sem 

exame do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil. Intimem-se. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001682-96.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

IOLANI BORSATTO HOLZ (REQUERENTE)

GILBERTO JOSE HOLZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA FAVRETTO OAB - MT19690/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001682-96.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: IOLANI BORSATTO HOLZ, GILBERTO JOSE HOLZ 

REQUERIDO: TAM LINHAS AÉREAS S/A Vistos, etc. Dispenso o relatório 

consoante permite o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Analisando os 

autos, verifico que o objeto da presente execução se encontra 

devidamente adimplido. Com efeito, disciplina o art. 924, II do Código de 

Processo Civil que a extinção da execução ocorre quando há a satisfação 

da obrigação. No caso, restou demonstrado de forma inequívoca o 

adimplemento da obrigação [id. n. 30629082] considerando que o valor se 

encontra depositado em conta judicial, os Reclamantes concordam com o 

montante e informaram os dados bancários para transferência da quantia 

[id. n. 30667830], razão pela qual, a extinção do feito é medida que se 

impõe. Ante o exposto, opino pela declaração da extinção da presente 

execução de sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos 

do Código de Processo Civil. Outrossim, opino pela expedição de alvará 
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judicial para levantamento do valor depositado. Determino que o Gestor 

Judicial cumpra o § 3º, do artigo 450 da CNGC comunicando a parte autora 

por qualquer meio de comunicação sobre o levantamento dos valores – “O 

juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, 

total ou parcial, de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu 

sucessor, se possível, através de qualquer meio de comunicação.” Após, 

arquivem-se. É o parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do 

art. 40 da mesma Lei. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 25 de março de 2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001457-42.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIANE GOMES DE ARRUDA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001457-42.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: VALDIANE GOMES DE ARRUDA MARTINS REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. 

Dispenso o relatório consoante permite o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Ante a notícia do acordo celebrado entre as partes (id. 29760296), opino 

pela homologação do referido acordo por sentença, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, com resolução do mérito, nos termos do artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil. Sem honorários advocatícios e 

custas processuais. É o parecer que submeto à apreciação do 

Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial Cível para homologação, 

nos termos do art. 40 da mesma Lei. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza 

L e i g a 

____________________________________________________________

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 25 de março de 2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001200-17.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JUCINEI VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER RAMOS DA SILVA OAB - MT23304/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001200-17.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: JUCINEI VIEIRA DA SILVA REQUERIDO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite o artigo 

38 da Lei 9.099/95. Decido. Analisando os autos, verifico que o objeto da 

presente execução se encontra devidamente adimplido. Com efeito, 

disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil que a extinção da 

execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. No caso, restou 

demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da obrigação [id. n. 

30207409] considerando que o valor se encontra depositado em conta 

judicial, o Reclamante concorda com o montante e informa os dados 

bancários para transferência da quantia [id. n. 30608668], razão pela qual, 

a extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela 

declaração da extinção da presente execução de sentença, com 

fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. 

Outrossim, opino pela expedição de alvará judicial para levantamento do 

valor depositado. Determino que o Gestor Judicial cumpra o § 3º, do artigo 

450 da CNGC comunicando a parte autora por qualquer meio de 

comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá dar 

ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, 

de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, 

através de qualquer meio de comunicação.” Após, arquivem-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma 

L e i .  P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 25 de março de 2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000464-67.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA GOMES DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000464-67.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: MARIA LUCIA GOMES DE ARAUJO REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite o artigo 38 

da Lei 9.099/95. Decido. Analisando os autos, verifico que o objeto da 

presente execução se encontra devidamente adimplido. Com efeito, 

disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil que a extinção da 

execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. No caso, restou 

demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da obrigação [id. 

n.29525635] considerando que o valor se encontra depositado em conta 

judicial, a Reclamante concorda com o montante e informou os dados 

bancários para transferência da quantia [id. n. 29808195], razão pela qual, 

a extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela 

declaração da extinção da presente execução de sentença, com 

fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. 

Outrossim, opino pela expedição de alvará judicial para levantamento do 

valor depositado. Determino que o Gestor Judicial cumpra o § 3º, do artigo 

450 da CNGC comunicando a parte autora por qualquer meio de 

comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá dar 

ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, 

de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, 

através de qualquer meio de comunicação.” Após, arquivem-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma 

L e i .  P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 
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por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 25 de março de 2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001499-91.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

INACIO BENITES ORTEGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001499-91.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: INACIO BENITES ORTEGA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, 

etc. Dispenso o relatório consoante permite o artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Decido. Ante a notícia do acordo celebrado entre as partes (id. 30157368), 

opino pela homologação do referido acordo por sentença, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos, com resolução do mérito, nos termos do 

artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Outrossim, efetuado o 

pagamento por meio de deposito judicial, opino pela expedição de alvará 

judicial para levantamento do valor depositado e para que o Gestor Judicial 

cumpra o § 3º, do artigo 450 da CNGC comunicando a parte autora por 

qualquer meio de comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz 

deverá dar ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total 

ou parcial, de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se 

possível, através de qualquer meio de comunicação.” Sem honorários 

advocatícios e custas processuais. É o parecer que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial Cível para 

homologação, nos termos do art. 40 da mesma Lei. Pollianna Mesquita de 

M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 25 de março de 2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001367-34.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELE MARIA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001367-34.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: GRACIELE MARIA MARTINS REQUERIDO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite o artigo 

38 da Lei 9.099/95. Decido. Ante a notícia do acordo celebrado entre as 

partes (id. 30345089), opino pela homologação do referido acordo por 

sentença, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, com resolução 

do mérito, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Outrossim, efetuado o pagamento por meio de deposito judicial, opino pela 

expedição de alvará judicial para levantamento do valor depositado e para 

que o Gestor Judicial cumpra o § 3º, do artigo 450 da CNGC comunicando 

a parte autora por qualquer meio de comunicação sobre o levantamento 

dos valores – “O juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho que 

autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial à parte 

vencedora ou ao seu sucessor, se possível, através de qualquer meio de 

comunicação.” Sem honorários advocatícios e custas processuais. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma 

L e i .  P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 25 de março de 2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000478-51.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS CARVALHO BARRETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT8343-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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000478-51.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: MARCOS VINICIUS CARVALHO BARRETO REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. 

Dispenso o relatório consoante permite o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Ante a notícia do acordo celebrado entre as partes (id. 29345478), opino 

pela homologação do referido acordo por sentença, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, com resolução do mérito, nos termos do artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil. Sem honorários advocatícios e 

custas processuais. É o parecer que submeto à apreciação do 

Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial Cível para homologação, 

nos termos do art. 40 da mesma Lei. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza 

L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 25 de março de 2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000310-49.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDILENE COSTA DE FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000310-49.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: CLAUDILENE COSTA DE FARIAS REQUERIDO: BANCO 
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BRADESCO Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite o artigo 38 

da Lei 9.099/95. Decido. Analisando os autos, verifico que o objeto da 

presente execução se encontra devidamente adimplido. Com efeito, 

disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil que a extinção da 

execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. No caso, restou 

demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da obrigação [id. n. 

30082753] considerando que o valor se encontra depositado em conta 

judicial, o Reclamante concorda com o montante e informa os dados 

bancários para transferência da quantia [id. n. 30562521], razão pela qual, 

a extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela 

declaração da extinção da presente execução de sentença, com 

fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. 

Outrossim, opino pela expedição de alvará judicial para levantamento do 

valor depositado. Determino que o Gestor Judicial cumpra o § 3º, do artigo 

450 da CNGC comunicando a parte autora por qualquer meio de 

comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá dar 

ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, 

de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, 

através de qualquer meio de comunicação.” Após, arquivem-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma 

L e i .  P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 25 de março de 2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001105-21.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

TRINDADE & TRINDADE LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT22107-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L.C.H. DE ARAUJO - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001105-21.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: TRINDADE & TRINDADE LTDA - ME REQUERIDO: L.C.H. DE 

ARAUJO - ME Vistos, etc. Dispenso o relatório em atenção ao que dispõe 

o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A presente lide comporta o julgamento 

antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, haja vista que a questão controvertida é meramente de 

direito, mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova documental 

produzida, para dirimir as questões de fato suscitadas, de modo que 

desnecessário se faz designar audiência de instrução para a produção de 

novas provas. Não vislumbro complexidade suficiente que autorize afastar 

a competência deste Juízo e não se revelam, na espécie, nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito descritas no artigo 

337 do Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

questão controvertida. Passo a analisar o mérito. Trata-se de Ação de 

Locupletamento Ilícito com Tutela de Urgência – Inaudita Altera Pars 

proposta por Trindade & Trindade Ltda em desfavor de L.C.H de Araujo – 

Me. Em síntese, sustenta a Reclamante que é credora da Reclamada, 

concernente a cheques devolvidos sem fundos, no valor total de 

R$13.302,00 (treze mil trezentos e dois reais). Em sede de contestação, a 

empresa reclamada aduz que realizou a compra e que deu os cheques 

como caução, os quais seriam pagos, posteriormente, com as vendas. 

Aduz que os cheques não seriam depositados em conta corrente. 

Entretanto, não aportou aos autos nenhum documento hábil a amparar 

suas alegações. Pois bem, da análise dos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, parcial razão assiste a Reclamante. A devolução 

da cártula é incontroversa e a Reclamante demonstrou documentalmente, 

com cheque formalmente em ordem, embora prescrito, que é credor da 

quantia mencionada na inicial, tendo perdido sua força executiva. O 

cheque apresentado é documento escrito com substancial força probante, 

representando, sem dúvida, que o emitente deve pagar a importância nele 

consignada. Pois bem, da análise dos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, parcial razão assiste a Reclamante, pois a 

pretensão se mostra documentalmente amparada, tornando necessário 

compelir a Reclamada a adimplir o valor devido a Reclamante. Lado outro, 

quanto ao pleito de indenização por danos morais, observo que a empresa 

Reclamante não logrou êxito em comprovar a existência de dano à sua 

reputação que tivesse o condão de legitimar a condenação de indenização 

a este título. A pessoa jurídica, de fato, pode sofrer dano moral (súmula 

227 do STJ), mas desde que haja ofensa à honra objetiva, isto é, ao 

conceito que goza no meio social e comercial. Há necessidade de 

comprovação do comprometimento efetivo da reputação da empresa, fato 

que incumbe à Reclamante comprovar (art. 373, inciso I, do CPC). A 

ratificar tal posicionamento, extrai-se da jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça, o seguinte julgado: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. 

INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA. DANO MORAL. NECESSIDADE 

DE COMPROVAÇÃO. 1. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral desde 

que haja ferimento à sua honra objetiva, ao conceito de que goza no meio 

social. 2. O mero corte no fornecimento de energia elétrica não é, a 

principio, motivo para condenação da empresa concessionária em danos 

morais, exigindo-se, para tanto, demonstração do comprometimento da 

reputação da empresa. 3. No caso, a partir das premissas firmadas na 

origem, não há fato ou prova que demonstre ter a empresa autora sofrido 

qualquer dano em sua honra objetiva, vale dizer, na sua imagem, conceito 

e boa fama. O acórdão recorrido firmou a indenização por danos morais 

com base, exclusivamente, no fato de que houve interrupção no 

fornecimento do serviço prestado devido à suposta fraude no medidor, 

que não veio a se confirmar em juízo. 4. Com base nesse arcabouço 

probatório, não é possível condenar a concessionária em danos morais, 

sob pena de presumi-lo a cada corte injustificado de energia elétrica, com 

ilegítima inversão do ônus probatório. 5. Recurso especial provido. (REsp 

1298689 / RS RECURSO ESPECIAL 2011/0303749-4, Relator: Ministro 

CASTRO MEIRA (1125), Órgão Julgador: T2 - SEGUNDA TURMA, Data do 

Julgamento: 09/04/2013, Data da Publicação: DJe 15/04/2013). (grifei) 

Portanto, caberia a empresa Reclamante, demonstrar de forma cabal o 

suposto dano extrapatrimonial experimentado para que assim sobreviesse 

o dever de reparação de natureza moral, o que, in casu, não ocorreu, 

portanto, o pedido de danos moral é improcedente. Ante o exposto, opino 

pela PROCEDÊNCIA PARCIAL da pretensão contida na inicial para 

CONDENAR a Reclamada a pagar a Reclamante, e para que não incida 

juros sobre juros, a importância de R$13.302,00 (treze mil trezentos e dois 

reais), com juros de mora de 1% a.m. a partir da data da apresentação do 

cheque e correção monetária desde a emissão do título, com resolução do 

mérito a teor do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas e condenação a verba honorária por expressa vedação legal. É o 

parecer que submeto à apreciação da Excelentíssima Juíza de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação conforme preceitua o artigo 40 

Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes. Pollianna Mesquita de 

M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da 

Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos 

e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com 

o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 23 de março de 2020 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003124-63.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER DO NASCIMENTO SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1003124-63.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: VAGNER DO NASCIMENTO SOUSA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Prima facie, opino pelo recebimento da 

petição inicial eis que de acordo com o artigo 14 da Lei 9.099/95. A 

presente lide comporta o julgamento antecipado do mérito, nos moldes do 

artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida é meramente de direito, mostrando-se, por outro lado, 

suficiente a prova documental produzida, para dirimir as questões de fato 

suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar audiência de 

instrução para a produção de novas provas. Opino pelo afastamento da 

preliminar de indeferimento da inicial pela não apresentação de documento 

indispensável à propositura da ação, pois o extrato da inscrição restritiva 

consta na id. n. 27514705 dos autos, estando preenchidos os requisitos 

do art. 14 da Lei 9.099/95. Quanto a preliminar de indeferimento da inicial 

decorrente da ausência de comprovante de endereço em nome do 

Reclamante, apesar deste juízo entender que a sua apresentação seja 

imprescindível, me curvo ao posicionamento da Turma Recursal ao decidir 

pela dispensabilidade de tal documento, consoante julgado abaixo 

transcrito: RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE 

RESIDÊNCIA EM NOME DA RECLAMANTE - DISPENSABILIDADE - 

SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3º, I, 

CPC/15 - CAUSA MADURA - INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA - 

NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. A determinação para apresentação de 

comprovante de residência em nome da parte autora revela formalismo 

excessivo, mormente porque os Juizados Especiais são regidos pelos 

princípios da informalidade e simplicidade, de modo que a ausência do 

documento não resulta em indeferimento da petição inicial[...]. [TJMT – 

Turma Recursal Única – Recurso Inominado: 8010647-12.2016.8.11.0086. 

Rel. Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA. Julgado em 07.02.2018]. [g.n.] 

Passo a analisar o mérito. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência 

de Débito c.c Indenização por Danos Morais proposta por Vagner do 

Nascimento Sousa em desfavor de Banco Bradesco S.A. Sustenta o 

Reclamante que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos de 

proteção ao crédito pelo Reclamado em razão de débitos que alega 

desconhecer, por não possuir relação jurídica. Desta forma propôs a 

presente ação requerendo a declaração de inexistência do débito e 

indenização por danos morais. Em sede de contestação o Reclamado não 

elide as pretensões do Reclamante, se restringindo a alegar a exigibilidade 

do débito, afirmando ser a anotação restritiva legítima e a combater a 

existência de danos morais. No entanto, as alegações do Reclamado não 

subsistem, pois não apresentou prova mínima de que o valor objeto da 

inscrição restritiva é devido, deixando de comprovar por meio de 

documentos, como o contrato entabulado com o Reclamante onde 

pudesse anuir com a prestação de serviços bancários, capazes de 

amparar as suas alegações e constatar a alegada inadimplência. Assinalo 

que a única prova produzida pelo Reclamado, consistente exclusivamente 

de telas sistêmicas, não se admite como meio de afastar as afirmações 

autorais, como há muito tempo é o entendimento desta Corte. Os prints das 

telas servem como complemento quando há provas sólidas de um contrato 

vigente entre as partes, devidamente assinado, bem como para corroborar 

com a existência de outros documentos aptos a prova. Vejamos 

recentíssimo julgado da Turma Recursal desta corte quanto ao tema: 

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO EM SERASA E SPC – DANO 

MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE 

RECLAMANTE – TELAS SISTÊMICAS – DOCUMENTO UNILATERAL E SEM 

VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – 

SENTENÇA INTEGRALMENTE REFORMADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ 

AFASTADA – RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E PROVIDO. A tese 

de defesa da parte Recorrida se baseia em telas sistêmicas, que 

conforme entendimento sedimentado pela Turma Recursal Única, são 

documentos unilaterais desprovidos de qualquer valor probatório. Em 

razão do deferimento da inversão do ônus da prova, a incumbência de 

comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, sua legitimidade e 

a legalidade da restrição apontada é da empresa Ré, ante a 

hipossuficiência técnica do consumidor, parte hipossuficiente da relação 

consumerista. Diante da inexistência de provas da contratação dos 

serviços questionados, seja ela expressa, através de assinatura de 

contrato, ou verbal, através de canais de atendimento telefônico, os 

débitos vinculados a estes contratos são inexigíveis. Reconhecendo a 

inexigibilidade dos débitos, também é indevida a restrição apontada, 

configurando o dano moral in re ipsa (precedentes do STJ), sendo cabível 

a indenização pretendida. Via de consequência, imperioso afastar a 

condenação de litigância de má-fé imposta. Recurso conhecido e 

parcialmente provido. (N.U 1000841-30.2018.8.11.0045, TURMA 

RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal 

Única, Julgado em 17/02/2020, Publicado no DJE 19/02/2020) No caso, o 

Reclamante afirma não reconhecer a dívida, desta forma, incumbia ao 

banco instruir sua contestação com provas irrefutáveis da existência da 

relação contratual ou da pendência financeira, obrigação da qual não se 

desvencilhou. Portanto, o Reclamado não se desincumbiu do encargo 

probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, II), vez que não apresentou 

prova capaz de demonstrar a existência e licitude do débito que pudesse 

ensejar a inscrição do nome do Reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito. Logo, restou demonstrada a falha na prestação de serviços por 

parte do Reclamado ao incluir o nome do Reclamante no cadastro de 

proteção ao crédito por débitos que não foi comprovado ser de sua 

responsabilidade. O apontamento do nome do Reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na prestação do 

serviço e enseja a responsabilização civil objetiva do Reclamado. O artigo 

14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe o seguinte: “O fornecedor 

de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa e o 

nexo causal necessário é a negativação. A negativação indevida em 

cadastros de inadimplentes dá ensejo ao direito à indenização por danos 

morais, sendo desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. 

No que tange ao quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do 

dano moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos 

para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, 

estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a 

título de indenização, tendo-se em mente os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade. Desta maneira, a indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de cometer ilícitos desta natureza. Considerando a inércia 

do Reclamante em tentar solucionar a questão de forma administrativa, 

seja por contato direito com o Reclamado, via PROCON ou outro meio 

alternativo de resolução de conflitos, o valor indenizatório vai fixado em R$ 

4.000,00 (quatro mil reais), sopesadas as circunstâncias do evento 

danoso e a finalidade compensatória e disciplinadora da indenização. 

Ademais, resta afastar a incidência da Súmula 385 do STJ, pois, in casu, 

não há negativações preexistentes, conforme exige o verbete da referida 

súmula para descaracterizar o dever de indenizar. Ante o exposto, opino 

pela PROCEDÊNCIA da pretensão para DECLARAR inexistente os débitos 

objeto da inscrição restritiva e para CONDENAR o Reclamado a pagar ao 

Reclamante a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de 

indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a 

partir desta data (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros de mora de 1% 

ao mês desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ), com resolução do 

mérito a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta fase (art. 

54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto este projeto de sentença ao 

Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial Cível para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Pollianna Mesquita 

d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 
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julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 23 de março de 2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000773-88.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

M I CONSTRUART MARMORES E GRANITOS EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA GONCALES SANTOS OAB - MT21741-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALS CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000773-88.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: M I CONSTRUART MARMORES E GRANITOS EIRELI - EPP 

REQUERIDO: ALS CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI - ME Vistos, etc. 

Dispenso o relatório consoante permite o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Da análise dos autos denota-se que a Exequente informou o cumprimento 

integral da obrigação, consoante petição de id. n. 30232696. Com efeito, 

disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil que a extinção da 

execução ocorre quando há a satisfação da obrigação, razão pela qual, a 

extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela 

declaração da extinção da presente execução, com fundamento no art. 

924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. Após, 

arquivem-se. É o parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz 

de direito do Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 

40 da mesma Lei. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 26 de março de 2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001652-27.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAN JANE DRESSENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE COSSETIN OAB - MT0008982A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001652-27.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: LILIAN JANE DRESSENO REQUERIDO: AZUL LINHAS 

AEREAS Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. Analisando os autos, verifico que o objeto da 

presente execução se encontra devidamente adimplido. Com efeito, 

disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil que a extinção da 

execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. No caso, restou 

demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da obrigação [id. n. 

30519826] considerando que o valor se encontra depositado em conta 

judicial, o Reclamante concorda com o montante e informa os dados 

bancários para transferência da quantia [id. n. 30719433], razão pela qual, 

a extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela 

declaração da extinção da presente execução de sentença, com 

fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. 

Outrossim, opino pela expedição de alvará judicial para levantamento do 

valor depositado. Determino que o Gestor Judicial cumpra o § 3º, do artigo 

450 da CNGC comunicando a parte autora por qualquer meio de 

comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá dar 

ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, 

de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, 

através de qualquer meio de comunicação.” Após, arquivem-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma 

L e i .  P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 26 de março de 2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001881-84.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS ANTONIO CONRADO PONTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUIZA ANTUNES GOMES OAB - MT0012588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO OAB - MT4937-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA Processo: 

1001881-84.2019.8.11.0086 Requerente: LUCAS ANTONIO CONRADO 

PONTES Requerido: SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA – ME I - 

RELATÓRIO Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/95. II – PRELIMINAR Inicialmente, afasto a preliminar de 

incompetência absoluta, suscitada pelo Reclamado, porquanto não há 

necessidade de prova pericial para averiguar se o produto estava ou não 

impróprio para o consumo, fato este já demonstrado nos autos. Igualmente 

rejeito o pleito de ilegitimidade passiva, arguido também pelo Demandado, 

uma vez que ele integra a cadeia de fornecedores e prestadores do 

serviço, sendo, portanto, responsável por qualquer vício ou defeito que 

causa prejuízo ao consumidor, nos termos do art. 7º, parágrafo único do 

Código de Defesa do Consumidor. Superadas as análises das questões 

preliminares, passo à apreciação do mérito. III - DO MÉRITO Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, o caso comporta 

julgamento antecipado, e não havendo necessidade de produção de prova 

em audiência, passo ao julgamento da lide, nos moldes do artigo 355, I, do 

CPC. Aduz a parte Reclamante que no dia 18/03/2019 adquiriu do 

Reclamado um fardo de Arroz da marca Sabor Nobre, lote nº 190115, pelo 

valor de R$ 59,40 (cinquenta e nove reais e quarenta centavos), contudo, 

ao abrir o fardo, verificou que o produto estava estragado e com 

impurezas, apresentados larvas nos grãos de arroz. Assevera que tentou 

resolver o problema diretamente com Reclamado, contudo, a gerente do 

departamento informou que nada poderia fazer a respeito. Assim, no dia 

23/03/2019, o Autor procurou o Procon local em busca de resolver a 

celeuma, no entanto, afirma que não obteve êxito. Posto isto, assegura 

que toda a situação lhe causou prejuízo e grave risco a sua saúde, razão 

pela qual requer a condenação do Reclamado pelos danos materiais e 

morais sofridos. O Reclamado, por sua vez, sustenta em sua defesa que 

no momento em que o Procon municipal entrou em contato com a empresa 

Reclamada, foi prontamente ofertada a devolução do valor pago pelo 

produto ao consumidor, contudo, o Reclamante não aceitou a proposta, 

visto que havia a intenção de auferir vantagens extrapatrimoniais. Afirma, 

no entanto, que o produto foi vendido com o prazo de validade vigente, 

com a temperatura e embalagem adequada e devidamente lacrada. Aduz, 

ainda, que não é possível verificar se o produto apresentado nos autos 

condiz com o adquirido no supermercado, tendo em vista que não é 

identificada a embalagem, a etiqueta, tampouco o número do código de 

barras do produto, pugnando, ao final, pela improcedência da ação. Por se 

tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde o Reclamado está mais apto a provar o insucesso da 

demanda do que aquele a demonstrar a sua procedência, aplica-se a 

inversão do ônus da prova, elencada no art. 6º, VIII do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Desta forma, o consumidor 

é dispensado de demonstrar a culpa do fornecedor no evento, bastando 
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que ele comprove o dano e o liame causal entre o primeiro e o defeito na 

prestação dos serviços, sendo certo que só há a exclusão do nexo 

causal e da consequente responsabilidade do fornecedor quando este 

comprovar que o defeito na prestação do serviço inexistiu ou que houve 

fato exclusivo do consumidor ou de terceiros, conforme dispõe o § 3º do 

artigo 14 da Lei nº 8078/90. Com efeito, a responsabilidade do Réu, por se 

tratar de fornecedor de serviços, é objetiva e fundada na Teoria do Risco 

do Empreendimento, conforme dispõe o artigo 14 da Lei nº 8078/90, in 

verbis: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente 

da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” 

Analisando os autos, verifico que a parte Autora logrou êxito em 

comprovar que adquiriu os produtos, dentro do prazo de validade, e que 

os alimentos se encontravam impróprios para consumo, apresentando 

larvas nos grãos de arroz. O Reclamado, por sua vez, não logrou êxito em 

comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito Autoral, a 

teor do que dispõe o artigo 373, II do CPC, já que deixou de provar que o 

produto adquirido pelo Reclamante estava próprio para consumo. Forçoso 

concluir, portanto, que houve falha na prestação de serviço a cargo do 

Réu. Milita em prol do Autor, segundo as regras do Código de Proteção e 

Defesa do Consumidor, presunção de defeito na prestação do serviço, 

competindo, pois, como dito, à parte Ré provar a inexistência de defeito na 

prestação do serviço ou que o fato danoso seria atribuível, 

exclusivamente, a terceiros para se eximir de qualquer responsabilidade. 

É, portanto, ônus do fornecedor a produção inequívoca da prova 

liberatória. Desse ônus, todavia, não se desincumbiu a parte Ré e o fato 

do serviço restou bem delineado nos autos. Impõe-se, pois, a 

responsabilidade do Promovido pelos danos causados ao Demandante, já 

que ocorrido em decorrência de seu ramo de atuação, a título de 

fornecedor de serviços, impondo-se a condenação ao pagamento de 

indenização pelos danos materiais. No entanto, entendo que a hipótese 

não enseja a indenização por danos morais. Em que pese o aborrecimento 

enfrentado pelo Autor, vislumbra-se nos autos que o mesmo não ingeriu o 

produto, o que não gera qualquer consequência de natureza 

extrapatrimonial, sendo certo que os danos de natureza hipotética não são 

indenizáveis. Nesse sentido, colaciono o julgado do Superior Tribunal de 

Justiça, qual acompanha a jurisprudência dominante: AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL Nº 1.218.745 - SP (2017/0316156-0) RELATOR : 

MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO AGRAVANTE : JULIO BRASCHER 

FLORIS ADVOGADOS : DEBORA DINIZ ENDO - SP259086 MARCIO 

ALEXANDRE BOCCARDO PAES - SP307365 AGRAVADO : JBS S/A 

ADVOGADOS : ROBERTO ABRAMIDES GONCALVES SILVA - SP119367 

RAMON HENRIQUE DA ROSA GIL - SP303249 DECISÃO 1. Cuida-se de 

agravo interposto por JULIO BRASCHER FLORIS contra decisão que não 

admitiu o seu recurso especial, por sua vez manejado em face de acórdão 

proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, assim 

ementado: PROCESSUAL CIVIL AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E 

DISPOSITIVO INEXISTÊNCIA PRELIMINAR AFASTADA. A sentença há que 

abordar os temas bastantes à solução da lide e não se referir a todas as 

alegações das partes, posto que, ao acolher ou refutar algumas, por certo 

estarão afastadas todas as demais que lhe sejam antagônicas, pelo que 

deve ser afastada a preliminar de nulidade da r. sentença por ofensa às 

normas constantes dos artigos 489, incisos I, II e III, do Novo Código de 

Processo Civil e 93, inciso IX, da Constituição Federal. COMPRA E VENDA 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ALEGAÇÃO DE 

AQUISIÇÃO DE PRODUTO IMPRÓPRIO PARA CONSUMO ALIMENTO NÃO 

INGERIDO INDENIZAÇÃO INDEVIDA AÇÃO IMPROCEDENTE RECURSO NÃO 

PROVIDO. Demonstrado nos autos, que o autor (consumidor) adquiriu 

produto que se encontrava impróprio ao consumo, detectando o vício 

antes mesmo de ter ingerido o alimento, não há que se falar em dano moral 

apto a ensejar reparação, eis que os fatos trazidos se encontram no 

âmbito dos dissabores da sociedade de consumo, sem abalo à honra, ou 

seja, não produz no autor-apelante humilhação ou sofrimento na esfera da 

sua dignidade. Improcedência da ação mantida. Recurso não provido. 

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. Nas razões do 

recurso especial, aponta a parte recorrente ofensa ao disposto nos arts. 

186, 389 e 927, do CC. Alega, em síntese, ser cabível a indenização a 

título de danos morais, não se tratando de mero dissabor. É o relatório. 

DECIDO. 2. Ao não reconhecer o cabimento dos danos morais, o Tribunal 

de origem assim consignou: Com relação ao mérito, conforme se 

depreende dos autos, afirma o autor que adquiriu um pedaço de carne no 

estabelecimento comercial denominado Vila Real para celebrar as 

festividades de final de ano com um churrasco entre família, mas que, 

mesmo antes de abrir a embalagem da picanha, constatou que continha 

um pelo; de modo que completamente inadequada para o consumo; razões 

que levaram à propositura da presente ação visando a reparação pelos 

danos morais sofridos no valor de R$ 30.000,00 (fls. 01/05 e 21). A ação 

foi julgada improcedente, e inconformado, recorreu o autor, não 

merecendo acolhida seu apelo. O autor trouxe aos autos uma nota fiscal 

para comprovar a aquisição do produto, assim como as fotos da 

embalagem sem abertura e com um pelo/fio de cabelo em seu interior (fls. 

14/16). Contudo, não há dano moral a ser indenizado, pois antes mesmo 

de abrir a embalagem identificou o pelo, não consumindo o produto. A 

simples compra de um alimento estragado ou impróprio para consumo não 

garante ao consumidor o direito de receber indenização por danos morais. 

Em recentes decisões do Colendo Superior Tribunal de Justiça, para a 

referida reparação, tem exigido prova de que o produto tenha sido 

efetivamente consumido. Em outros julgados, o Colendo Superior Tribunal 

de Justiça vem confirmando o entendimento de que a simples constatação 

visual de que o produto está contaminado não gera automaticamente uma 

reparação financeira ao consumidor. A hipótese trazida aos autos, retrata 

situação em que o produto oferecido à venda se encontrava impróprio ao 

consumo, mas que, antes de ser ingerido, o vício foi detectado pelo 

consumidor, circunstância essa, que não acarreta dano moral apto a 

ensejar reparação. Se pode dizer que os fatos alegados encontram-se no 

âmbito dos dissabores da sociedade de consumo, sem abalo à honra, ou 

seja, não produz no autor (consumidor) humilhação ou sofrimento na 

esfera da sua dignidade. Nesse sentido: Nesse contexto, a conclusão 

adotada na origem está em consonância com jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça, no sentido de que inexiste o dano moral quando não 

ocorre a ingestão do produto considerado impróprio para consumo em 

razão da presença de objeto estranho no seu interior, pois tal 

circunstância não implica desrespeito à dignidade da pessoa humana. A 

propósito, confiram-se os seguintes precedentes: CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

PRESENÇA DE CORPO ESTRANHO EM ALIMENTO. INGESTÃO. REEXAME 

DOS ELEMENTOS DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. DANO MORAL 

EXISTENTE. 1. Inexiste dano moral quando não ocorre a ingestão de 

produto considerado impróprio para consumo em virtude da presença de 

objeto estranho no seu interior, situação que não implica desrespeito à 

dignidade da pessoa humana, desprezo à saúde pública ou mesmo 

descaso para com a segurança alimentar. 2. Rever os elementos que 

levaram as instâncias ordinárias a concluir que houve a ingestão de 

alimento impróprio para consumo demanda o revolvimento do conjunto 

fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo 

regimental desprovido. (AgRg no AREsp 662.222/SE, Rel. Ministro JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, Terceira Turma, DJe 4/9/2015 - sem destaque no 

original) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. PRESENÇA DE CORPO ESTRANHO EM ALIMENTO. 

DANO MORAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante a jurisprudência desta 

Corte, ausente a ingestão do produto considerado impróprio para o 

consumo, em virtude da presença de corpo estranho, não se configura o 

dano moral indenizável. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. 

(AgRg no AREsp 445.386/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, 

Quarta Turma, DJe de 26/8/2014 - sem destaque no original) RECURSO 

ESPECIAL DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

PRESENÇA DE CORPO ESTRANHO EM ALIMENTO. EMBALAGEM DE 

REFRIGERANTE LACRADA. TECNOLOGIA PADRONIZADA. AUSÊNCIA DE 

INGESTÃO. DANO MORAL INEXISTENTE. MERO DISSABOR. ÂMBITO 

INDIVIDUAL. 1. Cuida-se de demanda na qual busca o autor a condenação 

da empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais 

decorrentes da aquisição de refrigerante contendo inseto morto no interior 

da embalagem. 2. No âmbito da jurisprudência do STJ, não se configura o 

dano moral quando ausente a ingestão do produto considerado impróprio 

para o consumo, em virtude da presença de objeto estranho no seu 

interior, por não extrapolar o âmbito individual que justifique a litigiosidade, 

porquanto atendida a expectativa do consumidor em sua dimensão plural. 

3. A tecnologia utilizada nas embalagens dos refrigerantes é padronizada 

e guarda, na essência, os mesmos atributos e as mesmas qualidades no 

mundo inteiro. 4. Inexiste um sistemático defeito de segurança capaz de 

colocar em risco a incolumidade da sociedade de consumo, a culminar no 

desrespeito à dignidade da pessoa humana, no desprezo à saúde pública 
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e no descaso com a segurança alimentar. 5. Recurso especial provido. 

(REsp 1.395.647/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 

Terceira Turma, DJe 19/12/2014 - sem destaques no original) Desse modo, 

estando o acórdão recorrido em conformidade com a jurisprudência do 

STJ, incide a Súmula 83 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso por 

ambas as alíneas. 3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo. 

Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 16 de fevereiro de 2018. Ministro 

Luis Felipe Salomão Relator (STJ - AREsp: 1218745 SP 2017/0316156-0, 

Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Publicação: DJ 

27/02/2018) grifei. Deste modo, consoante a jurisprudência da Corte 

Superior, ausente a ingestão do produto considerado impróprio para o 

consumo, em virtude da presença de corpo estranho, não se configura o 

dano moral indenizável. IV- DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do 

artigo 487, I do Código de Processo Civil, OPINO pela PARCIAL 

PROCEDENCIA dos pedidos iniciais, e o faço para: 1 – CONDENAR o 

Reclamado a pagar ao Reclamante, a título de danos materiais, o valor de 

R$ 59,40 (cinquenta e nove reais e quarenta centavos), que deverá ser 

corrigido monetariamente pelo INPC a contar da data do desembolso e 

acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação. Sem custas e 

honorários advocatícios, em razão do disposto nos arts. 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de 

sentença ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Fernanda Faustino Pereira Juíza 

Leiga

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel Ronkoski

 Cod. Proc.: 130350 Nr: 2635-43.2019.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FdLB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcio Ronaldo de Deus da 

Silva - OAB:MT 13.171, Marcos Wagner Santana Vaz - OAB:14783/MT

 Vistos. (...) .Por todo o exposto, tenho que outras medidas previstas no 

art. 319 do CPP não atenderiam ao binômio da necessidade e da 

adequação, nos termos do art. 282, incisos I e II do mesmo códex, nem 

seriam capazes de acautelar o meio social, razão pela qual, em 

consonância com o parecer ministerial, MANTENHO a prisão preventiva de 

Fernando de Lima Bittencourt. Nos termos da Portaria Conjunta n° 247, de 

16 de março de 2020, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, valerá a presente decisão como mandado de intimação, a fim de 

facilitar aos servidores da Secretaria Judiciária o cumprimento das 

decisões proferidas. Certifique-se acerca da interposição de recurso pela 

defesa do réu. Em sendo o caso, tornem os autos conclusos para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel Ronkoski

 Cod. Proc.: 134851 Nr: 5195-55.2019.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso, WALDETE 

REZENDE TELES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonnatan Silva Costa, Weligton Rezende Teles

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Augusto Cesar Carvalho 

Frutuoso - OAB:MT 15.375

 Vistos.(...) Por todo o exposto, tenho que outras medidas previstas no art. 

319 do CPP não atenderiam ao binômio da necessidade e da adequação, 

nos termos do art. 282, incisos I e II do mesmo códex, nem seriam capazes 

de acautelar o meio social, razão pela qual, em consonância com o 

parecer ministerial, MANTENHO a prisão preventiva dos acusados 

Jonnatan Silva Costa e Weligton Rezende Teles.Nos termos da Portaria 

Conjunta n° 247, de 16 de março de 2020, do Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, valerá a presente decisão como mandado de 

intimação, a fim de facilitar aos servidores da Secretaria Judiciária o 

cumprimento das decisões proferidas. Sem prejuízo, oficie-se o Órgão 

Correcional da OAB, comunicando a conduta do advogado, de ter incluído 

texto não correspondente ao acórdão da jurisprudência carreada aos 

autos, a fim de que sejam adotadas as providências administrativas 

pertinentes.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel Ronkoski

 Cod. Proc.: 135628 Nr: 5594-84.2019.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Filipe Maia Broeto Nunes - 

OAB:MT 23.948, Matheus Ferreira de Arruda - OAB:MT 27.003, 

Valber Melo - OAB:OAB/MT 8.927

 Vistos.(....) . Por todo o exposto, tenho que outras medidas previstas no 

art. 319 do CPP não atenderiam ao binômio da necessidade e da 

adequação, nos termos do art. 282, incisos I e II do mesmo códex, nem 

seriam capazes de acautelar o meio social, razão pela qual, em 

consonância com o parecer ministerial, MANTENHO a prisão preventiva 

dos acusados Jonnatan Silva Costa e Weligton Rezende Teles.Nos termos 

da Portaria Conjunta n° 247, de 16 de março de 2020, do Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, valerá a presente decisão como 

mandado de intimação, a fim de facilitar aos servidores da Secretaria 

Judiciária o cumprimento das decisões proferidas. Sem prejuízo, oficie-se 

o Órgão Correcional da OAB, comunicando a conduta do advogado, de ter 

incluído texto não correspondente ao acórdão da jurisprudência carreada 

aos autos, a fim de que sejam adotadas as providências administrativas 

pertinentes.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel Ronkoski

 Cod. Proc.: 137282 Nr: 979-17.2020.811.0086

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João David Barreto da Silva, Renata Suellen 

Costa Coelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira de Igreja - 

OAB:MT 25.183, José Carlos Pereira - OAB:11.810/MT, Lussivaldo 

Fernandes de Souza - OAB:MT 10.186

 Vistos. (...) Desse modo, em que pese o caráter excepcional, de resto, 

consubstancial à privação cautelar da liberdade da increpada, pois 

demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da medida, bem 

como indicados os fatos concretos que dão suporte à sua imposição.Por 

todo o exposto, tenho que outras medidas previstas no art. 319 do CPP 

não atenderiam ao binômio da necessidade e da adequação, nos termos 

do art. 282, incisos I e II do mesmo códex, nem seriam capazes de 

acautelar o meio social, razão pela qual, em consonância com o parecer 

ministerial, MANTENHO a prisão preventiva de Renata Suellen Costa 

Coelho. Nos termos da Portaria Conjunta n° 247, de 16 de março de 2020, 

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, valerá a 

presente decisão como mandado de intimação, a fim de facilitar aos 

servidores da Secretaria Judiciária o cumprimento das decisões 

proferidas. Intimem-se. Cumpra-se.

Comarca de Nova Xavantina

Diretoria do Fórum

Portaria

PLANTÃO JUDICIÁRIO – ABRIL/2020

 PORTARIA Nº. 14/2020

O Doutor Carlos Eduardo de Moraes e Silva, Juiz de Direito-Diretor do Foro 

da Comarca de Nova Xavantina, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais.

 CONSIDERANDO as disposições contidas na CNGC/MT e Provimento nº. 

17/2019-CM, que estabelece o funcionamento do Plantão Judiciário na 

Primeira Instância do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.

RESOLVE:

Art. 1º. Instituir os Serviços de Plantão Judiciário na Comarca de Nova 
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Xavantina, que funcionará nos finais de semana, feriados e dias úteis, 

após o término do expediente normal, para atendimento de medidas 

URGENTES.

Art. 2º. Escalar os servidores abaixo relacionados para comporem a 

escala de Plantão Mensal.

 DIAS

CLASSE

PLANTONISTAS DAS ÁREAS CÍVEL E CRIMINAL

01 a 03

 SEMANAL

JUIZ DE DIREITO

Dr. Carlos Eduardo de Moraes e Silva

SERVIDOR

Altair Gonçalves Junior

OFICIAL DE JUSTIÇA

Neurizá Alves de Oliveira

04 a 05

FIM DE SEMANA

JUIZ DE DIREITO

Dr. Ricardo Nicolino de Castro

SERVIDOR

Altair Gonçalves Junior

OFICIAL DE JUSTIÇA

Neurizá Alves de Oliveira

06 a 08

SEMANAL

JUIZ DE DIREITO

Dr. Ricardo Nicolino de Castro

SERVIDORA

Larysse Fernanda Rodrigues Camargo

OFICIALA DE JUSTIÇA

Maria Luiza Gomes da Silva

09 a 12

FERIADO

FIM DE SEMANA

JUIZ DE DIREITO

Dr. Carlos Eduardo de Moraes e Silva

SERVIDOR

Larysse Fernanda Rodrigues Camargo

OFICIALA DE JUSTIÇA

Maria Luiza Gomes da Silva

 13 a 17

SEMANAL

JUIZ DE DIREITO

Dr. Carlos Eduardo de Moraes e Silva

SERVIDOR

Ronaldo Gonçalves da Silva

OFICIALA DE JUSTIÇA

Cássia Maria Ferreira

18 e 19

FIM DE SEMANA

JUÍZ DE DIREITO

Dr. Conrado Machado Simão

SERVIDOR

Ronaldo Gonçalves da Silva

OFICIALA DE JUSTIÇA

Cássia Maria Ferreira

20 e 21

FERIADO

JUIZ DE DIREITO

Dr. Conrado Machado Simão

SERVIDOR

Nirton Pereira de Araujo

OFICIAL DE JUSTIÇA

Neuriza Alves de Oliveira

22 a 24

SEMANAL

JUIZ DE DIREITO

Dr. Ricardo Nicolino de Castro

SERVIDOR

Nirton Pereira de Araujo

OFICIAL DE JUSTIÇA

Neurizá Alves de Oliveira

25 e 26

FIM DE SEMANA

JUÍZ DE DIREITO

Dr. Michell Lotfi Rocha da Silva

SERVIDOR

Nirton Pereira de Araujo

OFICIAL DE JUSTIÇA

Neurizá Alves de Oliveira

27 a 30

SEMANAL

JUIZ DE DIREITO

Dr. Carlos Eduardo de Moraes e Silva

SERVIDOR

Leide Vilela Neves

OFICIAL DE JUSTIÇA

Maria Luiza Gomes da Silva

Endereços e telefones dos servidores:

Juízes de Direito de Plantão

 Nome

Comarca

Telefone

Endereço

Dr. Conrado Machado Simão

Canarana

(66) 3478-1555

Fórum local

Dr. Michell Lotfi Rocha da Silva

Barra do Garças

(66) 3402-4400

Fórum local

Dr. Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Nova Xavantina

(66) 3438-1305

Fórum local

Dr. Ricardo Nicolino de Castro

Nova Xavantina

(66) 3438-1305

Fórum local

Gestores Judiciários de Plantão

 Nome

Comarca

Telefone

Endereço

Ronaldo Gonçalves da Silva

Nova Xavantina

(66) 99959-5874

Fórum local

Nirton Pereira de Araujo

Nova Xavantina

(66) 99959-5874

Fórum local

Leide Vilela Neves

Nova Xavantina

(66) 99959-5874

Fórum local

Larysse Fernanda Rodrigues Camargo

Nova Xavantina

(66) 99959-5874

Fórum local

Altair Gonçalves Junior

Nova Xavantina

(66) 99959-5874

Fórum local

Oficiais de Justiça de Plantão

 Nome

Comarca

Telefone

Endereço

Maria Luiza Gomes da Silva

Nova Xavantina

(66) 99201-6315

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070527/3/2020 Página 196 de 272



 Fórum local

Neurizá Alves de Oliveira

Nova Xavantina

(66) 99978-8784

Fórum local

Cássia Maria Ferreira

Nova Xavantina

(66) 99953-6377

Fórum local

Art. 3º. Encaminhe-se cópia desta à Presidência do Tribunal de Justiça, à 

Coordenadoria Judiciária, à Coordenadoria de Magistrados e à 

Coordenadoria de Comunicação, bem como ao Ministério Público, 

Defensoria e Subseção da OAB local.

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

Nova Xavantina-MT, 25 de março de 2020.

 (assinado digitalmente)

 Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Juiz de Direito-Diretor do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001335-57.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS FARIAS SILVA (AUTOR(A))

JOEL FARIAS PERES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIOLINO VILELLA DE CARVALHO SOBRINHO OAB - MT0020451A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS CAPELARI (REU)

RODRIGO AMUY DE MELLO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CEJUSC - CENTRAL 

JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE NOVA XAVANTINA Certidão 

Processo: 1001335-57.2019.8.11.0012; Valor causa: R$ 110.438,00; Tipo: 

Cível; Espécie:PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) Tendo em vista a 

Portaria Conjunta n. 247 de 16 de Março de 2020 do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, que suspendeu a realização de audiências como 

medida de prevenção ao contágio pelo COVID-19 – Novo Coronavírus, 

redesigno a audiência de conciliação para o dia 26/05/2020 às 09h00min 

(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, 18 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-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000001-51.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA TAVARES DA SILVA DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEILSON GONCALVES MENDES OAB - MT20065/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON ALVES DE FREITAS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CEJUSC - CENTRAL 

JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE NOVA XAVANTINA Certidão 

Processo: 1000001-51.2020.8.11.0012; Valor causa: R$ 4.488,00; Tipo: 

Cível; Espécie:DIVÓRCIO CONSENSUAL (98) Tendo em vista a Portaria 

Conjunta n. 247 de 16 de Março de 2020 do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, que suspendeu a realização de audiências como medida 

de prevenção ao contágio pelo COVID-19 – Novo Coronavírus, redesigno 

a audiência de conciliação para o dia 27/05/2020 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, 18 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-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000863-56.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELY CRISTINA CALLEJA DIEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIOLINO VILELLA DE CARVALHO SOBRINHO OAB - MT0020451A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA RIBEIRO DOS SANTOS (REU)

 

Intimação da parte autora, através de seu advogado, para apresentar 

réplica à contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001381-46.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

D. I. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA RIOS MARIANO CARDOSO OAB - MT24033/O (ADVOGADO(A))

PRISCILA MACHADO OAB - MT23074/O (ADVOGADO(A))

PAULA NUNES DE OLIVEIRA OAB - MT23506/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. R. R. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CEJUSC - CENTRAL 

JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE NOVA XAVANTINA Certidão 

Processo: 1001381-46.2019.8.11.0012; Valor causa: R$ 937,00; Tipo: 

Cível; Espécie:PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) Tendo em vista a 

Portaria Conjunta n. 247 de 16 de Março de 2020 do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, que suspendeu a realização de audiências como 

medida de prevenção ao contágio pelo COVID-19 – Novo Coronavírus, 

redesigno a audiência de conciliação para o dia 27/05/2020 às 08h30min 

(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, 18 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000110-02.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. D. J. (REQUERIDO)

A. L. C. (REQUERIDO)

R. D. S. S. (REQUERIDO)

J. B. V. D. S. (REQUERIDO)

N. W. D. N. (REQUERIDO)

C. G. H. D. (REQUERIDO)

D. A. S. M. (REQUERIDO)

A. C. R. L. (REQUERIDO)

E. A. V. V. (REQUERIDO)

A. O. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBSON OLIVEIRA PRESTES OAB - MT0020354A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CEJUSC - CENTRAL 

JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE NOVA XAVANTINA Certidão 

Processo: 1000110-02.2019.8.11.0012; Valor causa: R$ 0,00; Tipo: Cível; 

Espécie:PETIÇÃO CÍVEL (241) Tendo em vista a Portaria Conjunta n. 247 

de 16 de Março de 2020 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

que suspendeu a realização de audiências como medida de prevenção ao 

contágio pelo COVID-19 – Novo Coronavírus, redesigno a audiência de 

conciliação para o dia 27/05/2020 às 09h00min (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, 18 de março de 2020 ROGERIA BORGES FERREIRA 
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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-496 GUARDA

Processo Número: 1000111-50.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

L. L. H. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CARLOS TOLEDO OAB - MT0013217A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. F. M. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CEJUSC - CENTRAL 

JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE NOVA XAVANTINA Certidão 

Processo: 1000111-50.2020.8.11.0012; Valor causa: R$ 1.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie:GUARDA (1420) Certifico que registrei o presente feito sob 

o procedimento n. 306959. Certifico ainda que agendei o Ato Solene de 

Conciliação/mediação para o dia 04/06/2020 às 09h30min(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, 18 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: 1001112-07.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

V. P. D. R. (AUTOR(A))

C. D. F. D. R. (AUTOR(A))

A. P. D. R. (AUTOR(A))

C. D. A. D. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - 

MT55499-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. D. M. C. (REU)

R. D. M. C. (REU)

A. D. M. C. (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  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o  n . º : 

1001112-07.2019.8.11.0012 REQUERENTE: ALDEMIR PAULO DOS REIS e 

outros (3) REQUERIDO: ACIDEMANDO DE MORAES CARVALHO e outros 

(2) Vistos. A parte autora manifestou-se pela desistência tácita da 

presente ação, uma vez que não promoveu o recolhimento das custas 

processuais. Não há informações de que o requerido tenha sido citado, 

bem como não há contestação juntada aos autos. Desta feita, com fulcro 

no disposto no artigo 485, inciso VIII, homologo a desistência da ação e 

decreto a extinção do processo sem julgamento do mérito. Custas 

remanescentes pelo autor, se devidas. Sem honorários advocatícios, face 

a inexistência de contraditório. Após o cumprimento de todas as 

formalidades, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Noxa Xavantina/MT, 19 

de março de 2020. Ricardo Nicolino de Castro Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000319-34.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

BUNGE ALIMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIR JOSE MICHELS OAB - SC6595 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA INEZ LEITE DE AVILA (REQUERIDO)

ALMIR JOSE DE AVILA (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado do autor para que providencie o deposito , 

referente a diligência do(a) senhor(a) Oficial(a) de justiça, no prazo de 10 

(dez) dias, nos autos supra, informando que trata-se de diligência na zona 

rural deste município, informando que o referido valor deverá ser 

depositado conforme provimento 7/2017 – CGJ. Informo ainda que o 

mandado somente será entregue ao Sr. Oficial de Justiça para 

cumprimento, quando a parte juntar o original do comprovante do depósito 

da diligência aos autos, e em nenhuma hipótese se aceitará comprovante 

de deposito em envelope, sujeito a conferência (CNGC 3.3.7.2).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000898-16.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO MARIA DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDE ALVES DINIZ OAB - MT0010927A-A (ADVOGADO(A))

VANESSA STEFANIE TEREBINTO DE ARAUJO OAB - MT20460/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 1000898-16.2019.8.11.0012. 

AUTOR(A): EDVALDO MARIA DE JESUS REU: INSS INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Certifique o Sr.Gestor acerca da 

tempestividade da contestação apresentada pela parte requerida e, na 

sequência, intime-se a parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação no prazo legal. Após, voltem-me os autos para saneamento. 

Cumpra-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000719-82.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

WANESSA SOUZA SANTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RONAN COSTA DE SOUSA (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DA COMARCA 

DE NOVA XAVANTINA BLOQUEIO/PENHORA ONLINE Processo n.º: 

1000719-82.2019.8.11.0012 REQUERENTE: WANESSA SOUZA SANTOS 

REQUERIDO: RONAN COSTA DE SOUSA Vistos. Trata-se de petitório 

acostado aos autos pela parte exequente com pedido de penhora online a 

ser realizada em ativos financeiros de titularidade da parte executada, 

eventualmente existentes em conta bancária. Inicialmente, é importante 

ressaltar que as cooperativas de créditos passaram a integrar 

recentemente o sistema BACENJUD, tornando-se desnecessária a 

expedição de ofício para tais instituições. Posto conseguinte, saliento que 

a penhora online de ativos em nome da parte devedora é perfeitamente 

cabível com o fito de alcançar a satisfação integral do débito exigido, 

mormente porque dentro da ordem preferencial legalmente prevista 

(art.835, I, do CPC), o dinheiro (seja ele em espécie ou em aplicação em 

instituição financeira) encontra-se em primeiro lugar. Desta feita, DEFIRO a 

penhora online, do montante solicitado e, nesta oportunidade, anexo a esta 

decisão o recibo de protocolamento de bloqueio de valores que, 

confirmados, deverão ficar indisponibilizados. Consigne-se, ainda, que 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 por meio de 

advogado, ou, na falta deste pessoalmente, para fim de cumprimento no 

disposto no art. 841, “caput”, do Código de Processo Civil. Caso o valor 

bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, desbloqueie-se a 

importância tendo em vista que, nos termos do artigo 831 e 836 do CPC, 

não se formalizará a penhora quando o seu objeto for insuficiente. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Às providências. Noxa Xavantina/MT, 18 de março de 2020. Ricardo 

Nicolino de Castro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-106 MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO

Processo Número: 1001291-38.2019.8.11.0012
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Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO AUGUSTO MARTINS MAMORÉ OAB - MT21436-O 

(ADVOGADO(A))

MARCIA CRISANTO DE SOUZA GOMES OAB - MT13870-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA (IMPETRADO)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DA COMARCA 

DE NOVA XAVANTINA DES P A C H O  P r o c e s s o  n . º : 

1001291-38.2019.8.11.0012 REQUERENTE: SINDICATO DOS AGENTES 

COMUNITARIOS DE SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: 

MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - MT e outros Vistos. Colha-se o 

parecer do Ministério Público. Cumpra-se. Às providências. Noxa 

Xavantina/MT, 26 de março de 2020. Ricardo Nicolino de Castro Juiz de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 73227 Nr: 2038-44.2015.811.0012

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUZA ALVES LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRACILIANO TEODORO DE SOUSA, LUZIA 

PEREIRA DE SOUZA, CALIXTO MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TARCISIO VALERIANO DOS 

PASSOS - OAB:2.895/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 1.242, do Código Civil, e nos 

termos do art. 487, I, do NCPC, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado 

na inicial, para DECLARAR A AQUISIÇÃO pela parte autora CLEUZA 

ALVES LIMA do imóvel assim descrito: Rua Londrina, n.º 38, no Bairro 

Estilaque Leal, com área territorial de 375,00m2 (trezentos e setenta e 

cinco metros quadrados), locado sob o nº 06 (seis) da quadrada 04, 

Conjunto 4-E, no Setor Nova Brasília a saber: Frente para a Rua Projetada 

27, atualmente Rua Londrina, medindo 15,00 metros; lado direito para o 

Lote nº 08, medindo 25,00 metros, lado esquerdo para o Lote nº 04, 

medindo 25,00 metros; e fundos para o Lote nº 05, medindo 15,00 metros, 

matrícula n.º 17.212, do CRI de Nova Xavantina.Esta sentença servirá de 

título para matrícula, oportunamente, no Cartório de Registro de Imóveis 

desta Comarca.Sem condenação em honorários, por se tratar de exercício 

de curatela especial, eis que houve citação ficta, não cabendo impor o 

ônus da sucumbência àquele em nome de quem se acha registrado o 

imóvel.Expeça-se o competente mandado para registro no Cartório de 

Registro de Imóveis desta urbe. Após o trânsito em julgado, ao arquivo, 

dando-se baixa na distribuição.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000281-22.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR LAFORGA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO ROSALINO BREDA OAB - MT0014687A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NUNES DANUBIO DA SILVA (REU)

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  D E C I S Ã O  P r o c e s s o  n . º : 

1000281-22.2020.8.11.0012 REQUERENTE: GILMAR LAFORGA 

REQUERIDO: NUNES DANUBIO DA SILVA Vistos. Sem maiores delongas, 

considerando a existência de evidente erro material na decisão e ID 

30450316, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e, no mérito, 

DOU-LHES PROVIMENTO, atribuindo-lhe efeitos modificativos para tornar 

sem efeito a decisão retromencionada. Em linha de continuidade, RECEBO 

a petição inicial, uma vez que preenchidos os requisitos legais. CITE-SE e 

INTIME-SE a parte requerida para que compareça à audiência de 

conciliação a ser designada conforme pauta do Conciliador. Realizada a 

audiência de conciliação e não havendo autocomposição da lide, a parte 

requerida deverá apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias úteis. 

Com a contestação, oportunize-se à parte autora a apresentação de 

réplica. Cumpra-se. Às providências. Noxa Xavantina/MT, 26 de março de 

2020. Ricardo Nicolino de Castro Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000317-64.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILTON TRICHES (EXECUTADO)

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  D E C I S Ã O  P r o c e s s o  n . º : 

1000317-64.2020.8.11.0012 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

REQUERIDO: ILTON TRICHES Vistos. Vistos. Trata-se de Ação de 

Execução de Título Extrajudicial proposta por BANCO BRADESCO em face 

de ILTON TRICHES, já devidamente qualificados nos autos. Inicialmente, 

verifico que estão preenchidos os requisitos do artigo 319, assim como do 

artigo 320, ambos do Código de Processo Civil. Assim, não sendo o caso 

de aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, recebo a petição inicial. 

Citem-se o(s) executado(s) para que, no prazo de três (03) dias, 

efetue(m) o pagamento da dívida, acrescida de custas processuais e 

honorários advocatícios, sendo que em relação a esses fixo em dez por 

cento (10%) sobre o valor da causa. O MANDADO DE CITAÇÃO, 

PENHORA, AVALIAÇÃO E DEPÓSITO deverá ser expedido em duas (02) 

vias, a primeira com o propósito de promover a citação e a segunda com o 

objetivo de promover a penhora, avaliação e depósito, caso o débito não 

seja quitado no prazo legal de três (03) dias. Citados o(s) executado(s), o 

Srº Oficial de Justiça juntará aos autos o mandado e a respectiva certidão, 

a partir do que começará a correr o prazo dos embargos. 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. Para o cumprimento do mandado por Oficial de 

Justiça, verifique-se o disposto no art. 212, do CPC. Citem-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Às 

providências. Noxa Xavantina/MT, 26 de março de 2020. Ricardo Nicolino 

de Castro Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000312-76.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE SANTANA DA SILVA (REQUERENTE)

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

N. V. A. D. S. (REQUERENTE)

J. J. A. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (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 : 

1000312-76.2019.8.11.0012 REQUERENTE: N. V. A. D. S. e outros (3) 

REQUERIDO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS Vistos. 

Cuida-se de Ação de Cobrança do Seguro DPVAT ajuizada por 
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NEYRILENE VITÓRIA ALVES DA SILVA, NEILIANY CRISTINA ALVES DA 

SILVA, JASMIM JAQUELINE ALVES DA SILVA, todas representadas por 

sua genitora MARILENE SANTANA DA SILVA em face de SUL AMÉRICA 

SEGUROS, todos devidamente qualificados nos autos. Narra a peça 

inaugural que as requerentes são filhas de Celisnei Alves Barroso, que 

teria sido vítima de atropelamento na via pública da cidade de Rio 

Verde-GO. Afirma ainda que, solicitado o pagamento da indenização 

securitária pela via administrativa, houve a negativa da parte requerida 

sob o argumento de que os documentos fornecidos deveriam ser legível e 

autenticada. Citada, a parte requerida apresentou contestação com 

prejudiciais de mérito em que sustenta a ausência de interesse de agir, 

ilegitimidade passiva e impugnação a gratuidade de justiça. No mérito, 

rebate as alegações da parte autora. A parte Autora apresentou 

impugnação à contestação. Os autos vieram-me conclusos para decisão. 

É o breve relatório. Fundamento e decido. Inicialmente, considerando que o 

feito se encontra devidamente instruído, e que a matéria de fundo é 

estritamente de mérito, passo ao julgamento antecipado da causa. - Da 

ausência de interesse de agir Não há que se falar em ausência de 

interesse de agir. Isso porque, segundo a doutrina clássica, o interesse de 

agir se verifica quando há uma pretensão resistida. Com efeito, no caso 

dos autos, tendo a parte requerida obstado a concessão da indenização 

por exigências que não encontram amparo legal, o interesse de agir está 

presente. Assim, REJEITO a preliminar em tela. - Da ilegitimidade passiva. 

Não prospera a tese de ilegitimidade passiva. É cediço que a legitimidade 

para a causa se dá quando houver pertinência subjetiva com a lide, ou 

seja, quando, em razão das alegações deduzidas na inicial, puder-se 

concluir que as partes tem relação com o direito material objeto do 

processo. Ora, no caso dos autos, os autores aduzem que o falecido 

mantinha relação jurídica com a parte ré. Para definir a legitimidade 

passiva, despiciendo é perquirir se os fatos são verossímeis e se deles 

podemos extrair as consequências jurídicas almejadas. O que importa é 

que o réu, na visão dos autores, praticou fatos que, segundo a valoração 

jurídica, conduzirão à responsabilidade indenizatória. Outrossim, a 

ilegitimidade é averiguada hipoteticamente, no plano processual apenas. 

Ter ou não praticado as condutas descritas na inicial são matérias que 

dizem respeito ao mérito e como tal serão apreciadas a seguir. O certo é 

que tem o réu pertinência subjetiva com a lide deduzida em juízo, e 

portanto é parte legítima para figurar no polo passivo da relação 

processual. A propósito, a jurisprudência dos Tribunais Pátrios é tranquila 

sobre o tema, senão vejamos: "PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR DE 

EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD 

CAUSAM. REJEITADA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COBRANÇA DE 

SEGURO DPVAT. RESISTÊNCIA À PRETENSÃO AUTORAL NÃO 

CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A teoria da asserção estabelece 

que as condições da ação devem ser analisadas pelo fato narrado. Resta 

patente a pertinência subjetiva, se a parte autora/apelante por vontade 

própria optou demandar em desfavor da apelada, ainda que ciente de que 

outra pessoa jurídica responderia melhor ao seu pleito. Resta afastada a 

ilegitimidade passiva ad causam, uma vez angularizada a relação 

processual e na inexistência de permissivo legal a autorizar o ingresso, 

em fase recursal, de terceiro estranho à lide. 2. Conforme a Resolução nº 

154/2006 do CNSP, há responsabilidade solidária entre todas as 

seguradoras que integram o sistema de consórcio do seguro DPVAT, 

sendo a SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO DPVAT 

S/A criada somente com a finalidade de gerenciar do seguro obrigatório, 

sem contudo excluir a responsabilidade solidária das seguradoras 

consorciadas pelo pagamento das indenizações. 3. Não há como se exigir 

do réu a exibição de documento se o autor não trouxe documentação hábil 

a comprovar a resistência da sua pretensão por parte do réu. Ainda mais 

se o procedimento administrativo encontrava-se à disposição da parte em 

ambiente virtual, bastando o acesso ao site oficial do seguro DPVAT. 4. 

Apelação desprovida. Sentença mantida (Acórdão 967544, 

20150610079573APC, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5ª 

TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/9/2016, publicado no DJE: 

29/9/2016. Pág.: 282/288) Assim, REJEITO a preliminar em tela. - Da 

impugnação à Gratuidade de Justiça No que tange à impugnação da 

Gratuidade de Justiça, tenho que não merece prosperar. Isso porque, ao 

contrário do que sustenta a parte requerida, o art. 99, § 2º, do CPC 

preceitua que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos 

autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a 

concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, 

determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos”. Assim sendo, não havendo nos autos nenhum indicativo 

de que as partes autoras não atendem aos pressupostos para fazerem 

gozo no benefício, não há que se falar no seu indeferimento. Neste passo, 

REJEITO a impugnação à Gratuidade de Justiça. - Do mérito No que toca ao 

mérito da demanda tenho que a pretensão deve ser julgada procedente, 

conforme passo a expor. O principal fundamento da defesa no sentido do 

não cabimento da indenização securitária é a ausência de comprovação 

de que a morte tenha se dado em virtude de atropelamento em via pública. 

Isso porque, segundo afirma a parte Requerida, a Polícia Civil não logrou 

êxito em desvendar a causa da morte, mesmo apesar de ter empreendido 

diligências neste sentido. Nada obstante, a versão sustentada pela 

Requerida não é verossímil. Dos documentos encartados no processo 

infere-se que a vítima foi encontrada em via pública, tendo sido atendida 

pelo SAMU. No boletim de atendimento do SAMU consta que a causa das 

lesões foi decorrente de atropelamento, a evidenciar assim que a tese da 

parte Requerida não resiste a uma detida análise das provas. Ainda, há 

que se ressaltar que não se sustenta a tese de que a vítima estava 

acometida de dores abdominais anteriores. Com efeito, na certidão de 

óbito consta como causa da morte, entre outros, Trauma Torácico 

Abdominal Grave e Politraumatismo por meio de ação contundentes, a 

evidenciar que as lesões decorreram de causa violenta, compatível com 

atropelamento. Assim, diante de tal quadro, não pode a parte Requerida 

negar às autoras o direito à indenização securitária, sob pena de 

desrespeito à legislação que disciplina o tema (Lei 6.194/74). Ante o 

exposto, forte em tais fatos e fundamentos, JULGO PROCEDENTE o pedido 

para condenar a parte requerida ao pagamento da indenização securitária 

decorrente do Seguro DPVAT no importe de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos), o que faço com arrimo no art. 487, I do Código de Processo 

Civil, a ser corrigido monetariamente a partir do falecimento (Sumula 43 

STJ), e acrescidos de juros de mora de 1% a contar da citação. Por força 

da sucumbência condeno a ré ao pagamento de custas processuais, taxa 

judiciária e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor 

da condenação. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Transitado em 

julgado, arquive-se. Noxa Xavantina/MT, 26 de março de 2020. Ricardo 

Nicolino de Castro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000316-79.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILTON TRICHES (EXECUTADO)

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 : 

1000316-79.2020.8.11.0012 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

REQUERIDO: ILTON TRICHES Vistos. A parte autora manifestou-se pela 

desistência da presente ação. Não há informações de que o requerido 

tenha sido citado, bem como não há contestação juntada aos autos. Desta 

feita, com fulcro no disposto no artigo 485, inciso VIII, homologo a 

desistência da ação e decreto a extinção do processo sem julgamento do 

mérito. Custas remanescentes pelo autor, se devidas. Sem honorários 

advocatícios, face a inexistência de contraditório. Após o cumprimento de 

todas as formalidades, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Noxa 

Xavantina/MT, 26 de março de 2020. Ricardo Nicolino de Castro Juiz de 

Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1001152-86.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

SALMA MARTINS ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON OLIVEIRA PRESTES OAB - MT0020354A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIO E IMPORTACAO SERTIC LTDA (REU)

Leoniva Rodrigues Lopes (REU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA Processo 1001152-86.2019.8.11.0012 Vistos. Da 

análise da peça inicial e de seus documentos verifica-se que a autora, 

apesar de informar que recolheu as custas e despesas processuais, não 

juntou aos autos o respectivo comprovante do pagamento. De mais a mais, 

verifico que o autor não trouxe aos autos quaisquer outros dados 

referentes à requerida Leovita Rodrigues Lopes além de seu nome, de 

modo a impossibilitar o recebimento da exordial. Como consabido, é dever 

da parte interessada diligenciar-se a fim de qualificar e localizar o 

endereço da demandada ou, não sendo possível fazê-lo, o autor deve 

demonstrar, de modo concreto e por documentos idôneos, ter envidado 

esforços para a localização dos dados do demandado, o que, 

efetivamente, não é o caso dos autos. Saliento, outrossim, que a 

qualificação correta é medida imprescindível para a prática dos ofícios de 

justiça, consoante prevê o item 2.2.1, seção 2, capítulo II da CNGC, que 

ora se transcreve. “2.2.1 – Em todos os termos e atos em geral, a 

qualificação das pessoas será a mais completa possível, contendo o nome 

por inteiro, o número do RG e do CPF, a naturalidade, o estado civil, a 

profissão e o endereço do local do trabalho, a filiação, a residência e o 

domicílio especificados (rua, número, bairro, cidade)” . Assim, à vista das 

alegações alinhadas alhures e em observância aos princípios da economia 

processual e da celeridade, determino a emenda à inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento, nos termos do § único do art. 

331 do CPC, informando a qualificação da requerida Leovita Rodrigues 

Lopes, bem como traga o comprovante de pagamento das custas 

processuais. Intime-se e cumpra-se. Nova Xavantina/MT, 10 de janeiro de 

2020. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz(a) de Direito SEDE DO 2ª 

VARA CÍVEL DE NOVA XAVANTINA E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 

34382186

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001247-19.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

IVANDA MARIA MENDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELTON CARLOS DE MEDEIROS FILHO OAB - MT0011658A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

Em seguida, intime-se a parte autora, através de seu advogado para que, 

apresente impugnação à contestação no prazo de quinze dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001243-79.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO BARBOSA DOS REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELTON CARLOS DE MEDEIROS FILHO OAB - MT0011658A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

Em seguida, intime-se a parte autora, através de seu advogado para que, 

apresente impugnação à contestação no prazo de quinze dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001244-64.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI VILELA 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 - INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 1001244-64.2019.8.11.0012. 

AUTOR(A): VALDECI VILELA DA SILVA RÉU: 29.979.036.0001-40 - 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. Trata-se de 

ação previdenciária para concessão de aposentadoria por idade de 

segurado especial proposta por Valdeci Vilela da Silva em face do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL – INSS. 1. Da gratuidade da 

justiça. Presentes os requisitos legais, defiro a gratuidade da justiça. A 

gratuidade da justiça compreenderá o contido nos incisos do §1º do art. 

98 do CPC. A concessão da gratuidade não afasta, (i) a responsabilidade 

da parte autora/beneficiário(a) pelas despesas processuais e pelos 

honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência (CPC, §§2º e 

3º, art. 98); (ii) o dever da parte autora/beneficiário(a) pagar, ao final, as 

multas processuais que lhe sejam impostas. 2. Da audiência de conciliação 

ou mediação. Através do Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, a 

Advocacia Geral da União informa a desnecessidade de audiência de 

conciliação nos processos em que forem partes o INSS e demais 

autarquias federais, tendo em vista versarem sobre matéria fática, sobre a 

qual é vedada a formalização de acordo antes da completa instrução do 

feito. Sendo assim, deixo de designar audiência de conciliação e 

mediação, pois o expediente conciliatório se resumiria em morosidade, 

atentando contra os princípios da celeridade e da economia processual. 3. 

Da tutela antecipada. Indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da 

tutela, pois os fundamentos trazidos pelo patrono da causa não 

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

resultado útil do processo (CPC, art. 294 e seguintes). 4. Da citação e 

intimação. Cite-se o réu para apresentar contestação no prazo de quinze 

dias (CPC, art. 335, inc. III c/c 231 c/c 183), ficando o réu ciente de que, 

não respondendo, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

alegados na inicial, salvo se o contrário resultar da prova dos autos (CPC, 

art. 344 c/c 345, inc. II). Em seguida, intime-se a parte autora, através de 

seu advogado para que, apresente impugnação à contestação no prazo 

de quinze dias. Após, conclusos para saneamento do feito. Intimem-se. 

Cumpra-se na forma da lei. Nova Xavantina, 21 de novembro de 2019. 

Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001253-26.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SILVA DE MOURA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELTON CARLOS DE MEDEIROS FILHO OAB - MT0011658A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

Em seguida, intime-se a parte autora, através de seu advogado para que, 

apresente impugnação à contestação no prazo de quinze dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001109-52.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ALDELUCIA DIAS DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO TSUTOMU YAMAMOTO JUNIOR OAB - MT0015215A 

(ADVOGADO(A))

HIAGO OLIVEIRA MARIN OAB - MT23262/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 1001109-52.2019.8.11.0012. 

AUTOR(A): ALDELUCIA DIAS DE SOUZA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. I - Ponderando a alegação de pobreza e 

diante da natureza da ação, corroborado pelos documentos acostados 

aos autos, defiro a concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos 

termos do artigo 98 do CPC, ressalvando a possibilidade de revogação. II - 

Esclareço que deixo de designar audiência conciliatória, nos termos do 

artigo 334 do CPC, visto que como de praxe e conforme se extrai da 

própria experiência das conciliações a respeito da matéria versada nos 

presentes autos, resta demonstrado que a autarquia requerida não tem 

por hábito ou regra transacionar, não comparecendo sequer às 

audiências instrutórias, o que inviabilizaria eventual expediente 

conciliatório, que se resumiria em morosidade processual, atentando, 

ainda, contra os princípios da celeridade e da economia processual. III - 

Cite-se a autarquia requerida, por intermédio de sua procuradoria (com 

envio dos autos), para, querendo, apresentar contestação. IV- Com a 

resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação. V- No que concerne ao pedido de tutela antecipada, 

analisados os autos, INDEFIRO o pedido, pois ausente o requisito da prova 

inequívoca da verossimilhança da alegação, uma vez que necessário um 
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mínimo de dilação probatória para se aferir tal fato. VI- Cumpra-se. 

Intime-se. Nova Xavantina, 25 de outubro de 2019. Carlos Eduardo de 

Moraes e Silva Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000308-73.2018.8.11.0012

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:

JULIANO DANIELLI (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 1000308-73.2018.8.11.0012. 

AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: JULIANO DANIELLI Vistos. 

HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

contido nos autos (fls. 97/105), fazendo seus termos parte integrante 

desta decisão. Em consequência, RESOLVO O MÉRITO da presente ação, 

nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. 

Custas e honorários conforme avençado. Determino a suspensão do 

presente feito até cumprimento integral do acordo entabulado, devendo o 

processo permanecer no arquivo provisório até a data prevista para 

satisfação total do débito ou até manifestação da parte interessada. 

Determino a penhora do bem descrito na cláusula oitava do acordo, com a 

lavratura do respectivo termo de penhora. Incumbe ao exequente a 

retirada de restrições junto aos órgãos de proteção ao crédito, em nome 

do executado. Intimem-se. Cumpra-se. Ciência aos leiloeiros. Após, 

observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos com as 

anotações de estilo. Nova Xavantina, 3 de fevereiro de 2020. Carlos 

Eduardo de Moraes e Silva Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1001348-56.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

JOSLI MARTINS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE NOVA XAVANTINA EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do 

Edital: 05 Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA PROCESSO n. 

1001348-56.2019.8.11.0012 Valor da causa: R$ 998,00 ESPÉCIE: 

[Retificação de Nome]->RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL (1682) POLO ATIVO: Nome: JOSLI 

MARTINS DOS SANTOS Endereço: RUA DOIS, SN, HENRY II, NOVA 

XAVANTINA - MT - CEP: 78690-000 POLO PASSIVO: FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO de eventuais terceiros interessados para 

apresentarem, caso queiram, impugnação ao pleito inicial, nos termos do 

art. 110, da Lei 6.015/73. RESUMO DA INICIAL: Ação de retificação de 

registro civil proposta por Josli Martins do Santos. 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, ALTAIR GONCALVES JUNIOR, digitei. , 26 

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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001425-65.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO PEREIRA DE ARAUJO (EXECUTADO)

ROGERIO PEREIRA DE ARAUJO - EPP (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora para que providencie, no prazo de 10 (dez) 

dias, o depósito no valor de R$ 15,00 (quinze reais), referente a diligência 

do senhor(a) Oficial (a) de Justiça na Comarca de Nova Xavantina e mais 

R$ 15,00 referente à diligência na Comarca de Novo São Joaquim - 

MT(eventual complemento deverá ser depositado posteriormente), nos 

autos supra, informando que trata-se de diligência na área urbana deste 

município, informando ainda que o referido valor deverá ser depositado 

conforme provimento 7/2017 - CGJ. Informo ainda que o mandado somente 

será entregue ao sr. Oficial de Justiça para cumprimento, quando a parte 

juntar o original do comprovante de depósito da diligência aos autos, e em 

nenhuma hipótese se aceitará comprovante de depósito em envelope, 

sujeito a conferência (CNGC 3.3.7.2)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000062-09.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

DEUZELIA DE MORAIS MOREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HIAGO OLIVEIRA MARIN OAB - MT23262/O (ADVOGADO(A))

SERGIO TSUTOMU YAMAMOTO JUNIOR OAB - MT0015215A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 1000062-09.2020.8.11.0012. 

AUTOR(A): DEUZELIA DE MORAIS MOREIRA REU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. A concessão da justiça 

gratuita depende de comprovação da hipossuficiência financeira de quem 

a requer, conforme disposto no inciso LXXIV do artigo 5º da Constituição 

Federal. Assim sendo, intime-se a parte autora para, no prazo de quinze 

dias, comprovar sua alegada hipossuficiência ou efetuar o pagamento das 

custas processuais iniciais, podendo requerer seu parcelamento, nos 

termos do art. 98, § 6º, do Código de Processo Civil. Com a vinda ou 

decorrido o prazo, certifique-se e tornem conclusos. Nova Xavantina, 30 

de janeiro de 2020. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001005-60.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE NUNES PEIXOTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HIAGO OLIVEIRA MARIN OAB - MT23262/O (ADVOGADO(A))

SERGIO TSUTOMU YAMAMOTO JUNIOR OAB - MT0015215A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE SERGIO PEIXOTO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 1001005-60.2019.8.11.0012. 

REQUERENTE: CRISTIANE NUNES PEIXOTO REQUERIDO: JOSE SERGIO 

PEIXOTO Vistos. A concessão da justiça gratuita depende de 

comprovação da hipossuficiência financeira de quem a requer, conforme 

disposto no inciso LXXIV do artigo 5º da Constituição Federal. Assim 

sendo, intime-se a parte autora para, no prazo legal, comprovar sua 

alegada hipossuficiência ou efetuar o pagamento das custas processuais 
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iniciais, podendo requerer seu parcelamento, nos termos do art. 98, § 6º, 

do Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento da benesse. Com 

a vinda ou decorrido o prazo, certifique-se e tornem conclusos. 

Cumpra-se. Nova Xavantina, 31 de janeiro de 2020. Carlos Eduardo de 

Moraes e Silva Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1000040-48.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZANDRA MULLER MADALOSSO (ESPÓLIO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 1000040-48.2020.8.11.0012. 

REQUERENTE: BANCO DO BRASIL SA ESPÓLIO: ELIZANDRA MULLER 

MADALOSSO Vistos. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprovar o pagamento das custas processuais e 

despesas de ingresso, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290 

do CPC). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

tornem os autos conclusos. Cumpra-se. Nova Xavantina, 3 de fevereiro de 

2020. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000071-68.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAEL DAVID DE REZENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA MACHADO DE MORAES VARJAO OAB - MT0014025A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELISCLEIA DE SOUZA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora para que providencie, no prazo de 10 (dez) 

dias, o depósito no valor de R$ 15,00 (quinze reais), referente a diligência 

do senhor(a) Oficial (a) de Justiça (eventual complemento deverá ser 

depositado posteriormente), nos autos supra, informando que trata-se de 

diligência na área urbana deste município, informando ainda que o referido 

valor deverá ser depositado conforme provimento 7/2017 - CGJ. Informo 

ainda que o mandado somente será entregue ao sr. Oficial de Justiça para 

cumprimento, quando a parte juntar o original do comprovante de depósito 

da diligência aos autos, e em nenhuma hipótese se aceitará comprovante 

de depósito em envelope, sujeito a conferência (CNGC 3.3.7.2)

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000037-93.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACIDEMANDO DE MORAES CARVALHO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora para que providencie, no prazo de 10 (dez) 

dias, o depósito no valor de R$ 15,00 (quinze reais), referente a diligência 

do senhor(a) Oficial (a) de Justiça (eventual complemento deverá ser 

depositado posteriormente), nos autos supra, informando que trata-se de 

diligência na área urbana deste município, informando ainda que o referido 

valor deverá ser depositado conforme provimento 7/2017 - CGJ. Informo 

ainda que o mandado somente será entregue ao sr. Oficial de Justiça para 

cumprimento, quando a parte juntar o original do comprovante de depósito 

da diligência aos autos, e em nenhuma hipótese se aceitará comprovante 

de depósito em envelope, sujeito a conferência (CNGC 3.3.7.2)

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000737-06.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

A. P. A. L. -. E. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROLF TALYS OSORSKI SANTIAGO OAB - MT11406-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. -. S. A. D. P. D. D. D. C. D. E. D. M. G. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 1000737-06.2019.8.11.0012. 

REQUERENTE: AUTO POSTO AVENIDA LTDA - EPP REQUERIDO: PROCON 

- SECRETÁRIA ADJUNTA DE PROTEÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 

DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. 1. Relatório Trata-se de Ação 

Anulatória de Multa Abusiva. O requerente foi intimado para adequar o 

polo passivo da lide, emendando a inicial. Decorrido o prazo, não houve 

manifestação da parte. É o relatório. 2. Fundamentação Considerando que 

a requerente agiu com desídia ao permanecer inerte, o que impede o 

prosseguimento do feito, entendo por bem extinguir a ação sem resolução 

do mérito. Assim também é o entendimento da jurisprudência: 

PROCESSUAL CIVIL - EXTINÇÃO DO PROCESSO - PETIÇÃO INEPTA - 

AUSÊNCIA DE EMENDA - NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO PEDIDO.1. A 

AUSÊNCIA DE ADEQUAÇÃO DO PEDIDO TORNA A INICIAL INEPTA, A 

TEOR DO ART. 295, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, DO CPC, IMPONDO AO 

JULGADOR DETERMINAR AO AUTOR QUE A EMENDE NO PRAZO DE 10 

DIAS, SOB PENA DE INDEFERIMENTO (ART. 284, PARÁGRAFO ÚNICO, DO 

CPC). APENAS SE A PETIÇÃO INICIAL ATENDER A TODOS OS 

REQUISITOS LEGAIS, O MAGISTRADO DETERMINARÁ A CITAÇÃO DO 

RÉU, NA FORMA DO ART. 285 DO CPC.295PARÁGRAFO 

ÚNICOICPC284PARÁGRAFO ÚNICOCPC285CPC2. EM RAZÃO DA 

AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO CORRETA DO PEDIDO, COM AS SUAS 

ESPECIFICAÇÕES, ESCORREITO O ENTENDIMENTO DO JULGADOR DE 

QUE NÃO FORAM SATISFEITOS OS PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E 

DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO 

PROCESSO.CONSTITUIÇÃO3. NESTE SENTIDO, CERTO É QUE A 

AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO AUTOR, INTIMADO POR SEU 

PATRONO, OCASIONOU O INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E, 

CONSEQÜENTEMENTE, A EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO 

DE MÉRITO, NA FORMA DO ART. 267, I E IV, DO CPC.267IIVCPC4. 

RECURSO NÃO PROVIDO. (Apelação 18211820108070002 DF 

0001821-18.2010.807.0002, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 

19/01/2011, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 24/01/2011, DJ-e Pág. 

119) APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO. INICIAL. EMENDA. 

DESCUMPRIMENTO. CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO RECOLHIMENTO. 

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. O 

descumprimento do despacho de emenda da inicial para adequá-lo ao 

procedimento ordinário enseja o indeferimento da peça inaugural, em face 

ao não recolhimento das custas processuais (art. 284, p.u., CPC), sendo 

imperativo a extinção do feito sem julgamento do mérito na forma do artigo 

267, I e IV do Código de Processo Civil. (Apelação 221622007 TJMA , 

Relator: JOSÉ STÉLIO NUNES MUNIZ, Data de Julgamento: 03/03/2008, 

CAXIAS) Por isso, deve ser o processo extinto, sem julgamento do mérito, 

por ser inepta a inicial, conforme exposto no inciso I, do art. 330, do novo 

Código de Processo Civil. 3. Dispositivo Diante do exposto, julgo extinto o 

feito, com fulcro no art. 485, I c/c 330, I ambos do novo Código de 

Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento de custas e 

honorários. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas de 

praxe. Publique-se, Registre-se e Intimem-se. Nova Xavantina-MT, 19 de 

fevereiro de 2020. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-80 AÇÃO POPULAR

Processo Número: 1001001-23.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANILDES MOREIRA FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY EDUARDO DA SILVA OAB - MT0013617A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DO 

ESTADO DO MATO GROSSO - SINFRA (REU)

AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS 

DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

ESTADO DO MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA Processo 1001001-23.2019.8.11.0012 Vistos. Da 

análise da peça inicial e o parecer Ministerial ID. 26888101, verifica-se que 

o exequente não informou, não incluiu todos aqueles que assinaram o 

contrato e estão de maneira efetiva prestando o serviço. Preceitua o artigo 
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321 do Código de Processo Civil[1] a possibilidade de emenda ou 

complementação da inicial quando não preenchidos os requisitos 

abrangidos pelos artigos 319 e 320 do mesmo diploma instrumental. Dessa 

forma, INTIME-SE o exequente para que proceda a emenda da inicial de 

modo a incluir no polo passivo da ação todos aqueles beneficiados com o 

ato impugnado, consignando-se o prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). Decorrido o 

prazo, venham os autos CONCLUSOS. CUMPRA-SE. Nova Xavantina-,MT, 

28 de fevereiro de 2020. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz(a) de 

Direito [1] Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche 

os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e 

irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará 

que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, 

indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. SEDE DO 

2ª VARA CÍVEL DE NOVA XAVANTINA E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: 

(66) 34382186

Intimação Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1000327-45.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

GLEICIANE PERES DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDE ALVES DINIZ OAB - MT0010927A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILTA APARECIDA BARBOSA FONSECA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSON JESUS GONCALVES FALEIRO OAB - MT0005048A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Ante o decurso do prazo de suspensão, intimem-se as partes 

para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo requerer o que 

entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000536-48.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIMAR MARTINS PINTO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Ante o decurso do prazo de suspensão, intime-se a parte 

Exequente para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001230-80.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR DE TOLEDO RIBEIRO OAB - MT0002311A 

(ADVOGADO(A))

VERA NOETZOLD SOMMER OAB - 211.206.760-53 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LUIZ SOMMER (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 1001230-80.2019.8.11.0012. 

REPRESENTANTE: VERA NOETZOLD SOMMER REQUERIDO: JOSE LUIZ 

SOMMER Vistos. Considerando-se o teor da Portaria nº 249, de 18 de 

março de 2020, editada pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso em conjunto com o Corregedor-geral da Justiça, que 

dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo 

COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário do Estado de 

Mato Grosso. Ademais, considerando-se que na data da audiência todas 

as atividades laborais no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso serão realizadas em regime de teletrabalho, estando estritamente 

proibido o comparecimento pessoal dos servidores ao prédio do fórum, 

CANCELO a solenidade para, posteriormente, designar para data 

compatível com a pauta de audiências da Segunda Vara da Comarca de 

Nova Xavantina/MT. Mantenham-se os autos conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se. Nova Xavantina-MT, 19 de março de 2020. Carlos Eduardo de 

Moraes e Silva Juiz de direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000874-22.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

GERCINO RIBEIRO GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NEMIAS BATISTA PEREIRA OAB - MT0004544A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 1000874-22.2018.8.11.0012. 

AUTOR(A): GERCINO RIBEIRO GOMES REU: INSS - AGÊNCIA LUCAS DO 

RIO VERDE Vistos. Considerando-se o teor da Portaria nº 249, de 18 de 

março de 2020, editada pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso em conjunto com o Corregedor-geral da Justiça, que 

dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo 

COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário do Estado de 

Mato Grosso. Ademais, considerando-se que na data da audiência todas 

as atividades laborais no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso serão realizadas em regime de teletrabalho, estando estritamente 

proibido o comparecimento pessoal dos servidores ao prédio do fórum, 

CANCELO a solenidade para, posteriormente, designar para data 

compatível com a pauta de audiências da Segunda Vara da Comarca de 

Nova Xavantina/MT. Mantenham-se os autos conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se. Nova Xavantina-MT, 19 de março de 2020. Carlos Eduardo de 

Moraes e Silva Juiz de direito Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000452-13.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO SANTANA LIMA (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)

 

INTIMAÇÃO Entregue o laudo, manifeste-se a parte autora em 10 (dez) 

dias.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 118689 Nr: 4615-53.2019.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEMERSON BRITO TAVARES, JULIO ROCHA 

LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO 

- OAB:13.217 - MT

 Assim, dado o longo prazo de tramitação do feito sem que tenha sido 

concluída a fase instrutória, acolho o requerimento da Defesa e CONCEDO 

LIBERDADE PROVISÓRIA SEM FIANÇA ao denunciado WEMERSON BRITO 

TAVARES, qualificado nos autos, com fundamento legal no artigo 4º, 

inciso I, alínea “c”, da Recomendação CNJ n.º 62/2020, e artigos 316 e 

321, ambos do CPP.Determino ao réu a observância das seguintes 

condições, nos termos dos artigos 327, 328 e 350 do CPP:1. Comparecer 

perante a autoridade policial ou judicial, todas as vezes que for intimada 

para atos do inquérito, da instrução criminal e para o julgamento (CPP, 

artigo 327);2. Proibição de mudar de residência sem prévia comunicação à 

autoridade processante (CPP, artigo 328);3. Proibição de ausentar-se por 

mais de 8 (oito) dias de sua residência, sem comunicar à autoridade 

processante o lugar onde será encontrada (CPP, artigo 328).No ato da 

soltura, deverá o réu declinar o endereço onde irá residir. Caso não saiba 

declinar o endereço no ato da soltura, o réu deverá ser notificado a 

comparecer em juízo no dia 21.04.20120 para comprovar seu endereço.O 

denunciado ainda será cientificado de que o descumprimento de qualquer 

das condições poderá ensejar a revogação do benefício e a decretação 

de sua prisão preventiva, bem como que a mudança de endereço sem 

prévia comunicação deste juízo ensejará a decretação de sua revelia, 
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importando com o prosseguimento do feito sem sua presença.Expeça-se 

ALVARÁ DE SOLTURA, se por outro motivo não permanecer preso, em 

favor do réu.Expeça-se carta precatória para intimação do réu da decisão 

de ref. 111 e da presente decisão, bem como para cumprimento da ordem 

de soltura.Remeta-se cópia da presente decisão ao processo de 

execução penal do réu.Cientifiquem-se o Ministério Público e a 

Defesa.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 121048 Nr: 852-10.2020.811.0012

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEBORA FLORIPES DE LIMA, THALYTTA 

EDUARDA DA PAZ SILVA, MATEUS RODRIGUES VIEIRA, THIEYZER 

HUANGUE CAMARGOS DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADÃO PEREIRA DE ABREU - 

OAB:21455-A

 Logo, por estes fundamentos, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão 

preventiva formulado por MATEUS RODRIGUES VIEIRA.Deverá o 

subscritor da petição de ref. 27 juntar aos autos procuração tão logo seja 

cessado o estado excepcional causado pela pandemia com o retorno 

regular dos serviços públicos.Cientifiquem-se o MPE e a 

Defesa.Cumpra-se.

Comarca de Paranatinga

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000547-44.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

NOEMIA PINTO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CESAR PINTO DA SILVA (REQUERIDO)

 

Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira 

Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade de 

INTIMAR a parte autora para, no prazo de 20 (vinte) dias apresentar as 

primeiras declarações, conforme descisão de ID 24165502. Paranatinga, 

25 de março de 2020 Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000369-95.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

WALDEMAR DOS SANTOS LIMA (REQUERENTE)

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 (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 da Sentença de ID 30645851. Paranatinga, 26 

de Março de 2020. Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000365-58.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JESUS GONCALVES DE ASSIS (REQUERENTE)

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 (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 da Sentença de ID 30640820. Paranatinga, 26 

de Março de 2020. Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000429-34.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIA ROMANOSKI (REQUERENTE)

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:

OI S.A (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 29994622. Paranatinga, 26 

de Março de 2020. Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000416-35.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON WILLY FENGLER - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS MARANGON OAB - SC38970 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (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 29994623. Paranatinga, 26 

de Março de 2020. Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000494-29.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE SOARES DA COSTA (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)

 

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 30292427. Paranatinga, 26 

de Março de 2020. Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000495-14.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLENE ROCHA ALMA (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)

 

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 30292418. Paranatinga, 26 

de Março de 2020. Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000503-88.2020.8.11.0044
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Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO BATISTA FERREIRA (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)

 

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 30292409. Paranatinga, 26 

de Março de 2020. Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000497-81.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE PEREIRA 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)

 

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 30292404. Paranatinga, 26 

de Março de 2020. Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000993-81.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ESTELITA QUIALO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-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 impugnar a contestação no prazo legal. 

Paranatinga, 26 de Março de 2020. Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001323-78.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ECLAIR MESTRINER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL QUINTANA RYDLEWSKI OAB - MS1723-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONILDA BARCO (REU)

Outros Interessados:

ELCIO MISTRINER (AUTOR(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 manifestar acerca da Decisão de ID 

24410796. Paranatinga, 26 de Março de 2020. Zélia Alves Bispo da Silva 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000951-32.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE KULAWARO (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 ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 

Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de INTIMAR as partes da Sentença de ID 30703422. Paranatinga, 26 de 

Março de 2020. Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000955-69.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE KULAWARO (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 MERCANTIL DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAIANA SABRINA BARBOSA OAB - MS21721 (ADVOGADO(A))

Vanter Henrique Gonçalves Antunes OAB - MS20989 (ADVOGADO(A))

PAULO EUGENIO SOUZA PORTES DE OLIVEIRA OAB - MS14607 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 

Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de INTIMAR as partes da Sentença de ID 30704620. Paranatinga, 26 de 

Março de 2020. Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000920-75.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ALUIZIO MANOEL DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA OAB - MT24606/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 

Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de INTIMAR a parte autora para se manifestar acerca da correspondência 

Devolvida de ID 30706250. Paranatinga, 26 de Março de 2020. Zélia Alves 

Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000922-79.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIR CAMYNAIRO IPAQUIRI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

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

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO - Nos termos da Legislação vigente e 
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Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira 

Vara desta comarca impulsiono estes autos com a finalidade de que seja 

intimado o(a) advogado(a) da parte requerida para Manifestar acerca do 

ID.24886122, conforme decisão no ID.30053324, no prazo de 15(quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001235-40.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

GETULIO BRASIL KALUIAVA (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 DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 

Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de INTIMAR as partes da Sentença de ID 30706550. Paranatinga, 26 de 

Março de 2020. Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000542-22.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

IOLINDA GOMES CASTILHO ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PARANATINGA (REU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO -Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira 

Vara desta comarca. Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja 

intimada a parte autora para manifestar acerca do ID.23685343, no prazo 

de 15(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001017-12.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ESTELITA QUIALO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 

Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de INTIMAR a parte requerida para apresentar contrarrazões no prazo 

legal. Paranatinga, 26 de Março de 2020. Zélia Alves Bispo da Silva 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000608-36.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (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 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 24411817. Paranatinga, 26 de 

Março de 2020. Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001476-77.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

BUNGE ALIMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA OAB - SP206727 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO BARBIERI (REQUERIDO)

MARIA SONIA SPERANDIO (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 

preparo da carta precatória bem como 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, 26 de Março de 2020. Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000943-21.2019.8.11.0044

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:

VERA LUCIA STELLA CATTAPAN (REU)

EDIR CATTAPAN (REU)

ALDIR CATTAPAN (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para, no prazo de 

10 (dez) dias, efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça 

para cumprimento do mandado ou ofereça os meios para o cumprimento. 

Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC. ZÉLIA ALVES BISPO DA SILVA – 

Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000934-93.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIANO FERREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

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 ou ofereça os meios para o cumprimento. 

Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 
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ORIGINAL, nos termos da CNGC. ZÉLIA ALVES BISPO DA SILVA – 

Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001109-53.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO DOS SANTOS FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KRISTHIAN BRUNO SOUZA TONDORF OAB - MT24925/O 

(ADVOGADO(A))

KEVIN MICHEL SOUZA TONDORF OAB - MT23335/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PARANATINGA (REU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO -Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira 

Vara desta comarca. Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja 

intima da a parte autora acerca do ID.23575547

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000871-34.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA FORTINI DE ARAUJO (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)

 

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 impugnar a contestação no prazo legal. 

Paranatinga, 26 de Março de 2020. Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000569-68.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DIAS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

JANAIZA APARECIDA MARQUES FREITAS OAB - MT24086/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (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 impugnar a contestação no prazo legal. 

Paranatinga, 26 de Março de 2020. Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1001342-50.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MAIARA PROBST DE LIMA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR DEMETRIO OAB - MT15904-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 07/2016 GAB da primeira vara desta 

comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte 

autora acerca da decisão ID. Nº 25542567 - Decisão.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000640-41.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARILENE ALVES DA SILVA - ME (REQUERIDO)

MARILENE ALVES DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX ROECE ONASSIS OAB - MT0017933A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO -Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira 

Vara desta comarca. Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja 

intimada a parte autora acerca do despacho de ID 26231008, bem como 

para que especifique as provas que pretende produzir justificando sua 

necessidade no prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000640-41.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARILENE ALVES DA SILVA - ME (REQUERIDO)

MARILENE ALVES DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX ROECE ONASSIS OAB - MT0017933A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO -Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira 

Vara desta comarca. Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja 

intimada a parte requerida acerca do despacho de ID 26231008, bem como 

para que especifique as provas que pretende produzir justificando sua 

necessidade no prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000461-39.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA MARIA 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)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO -Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira 

Vara desta comarca. Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja 

intimada a parte autora acerca do despacho de ID 30054703.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000457-02.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ARLEIDE 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)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO -Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira 

Vara desta comarca. Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja 

intimada a parte autora acerca do despacho de ID 30055661.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000477-90.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON 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)
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CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO -Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira 

Vara desta comarca. Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja 

intimada a parte autora acerca do despacho de ID 30092392.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000476-08.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DAS CHAGAS LISBOA ALMEDA (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)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO -Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira 

Vara desta comarca. Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja 

intimada a parte autora acerca do despacho de ID 30092405.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000478-75.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO DOS SANTOS MESQUITA (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)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO -Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira 

Vara desta comarca. Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja 

intimada a parte autora acerca do despacho de ID 30109978.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001031-93.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

FLORIZEL PAGUARE IPAQUIRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO SCOPEL OAB - RS40004-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 

Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de INTIMAR as partes da Sentença de ID 30713626. Paranatinga, 26 de 

Março de 2020. Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000947-92.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE KULAWARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 

Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de INTIMAR as partes da Sentença de ID 30714709. Paranatinga, 26 de 

Março de 2020. Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000830-04.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIA QUIDUQUE (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 BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO SCOPEL OAB - RS40004-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 

Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de INTIMAR as partes da Sentença de ID 30717430. Paranatinga, 26 de 

Março de 2020. Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001368-82.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA POINDUQUE (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 DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA SENTENÇA Processo: 1001368-82.2018.8.11.0044. 

REQUERENTE: LAURA POINDUQUE REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA 

Vistos etc. Trata-se de “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE 

DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/ AUSÊNCIA DO EFETIVO 

PROVEITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS” 

ajuizada por LAURA POINDUQUE em desfavor de BANCO DO BRASIL 

S.A., em que pretende a condenação da parte ré ao pagamento de 

R$10.000,00 (dez mil reais) à título de danos morais, que seja declarada a 

inexigibilidade dos descontos efetuados na folha de pagamento do 

benefício previdenciário, com a restituição em dobro dos valores 

debitados. Para tanto, aduz a parte autora não reconhecer o negócio 

jurídico (Contrato nº 644685034) ensejador do empréstimo consignado no 

valor de R$ 500,00 e, por conseguinte, dos descontos que vem sendo 

realizados na folha de pagamento do seu benefício previdenciário desde 

dezembro de 2007 no valor de R$ 21,20. Junto à inicial vieram os 

documentos. A parte ré apresentou contestação pugnando pela 

improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas constitutivas 

do direito pretendido. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. 

Fundamento e decido. O feito comporta o julgamento antecipado da lide, 

nos moldes do artigo 355, I do CPC, porquanto a questão contém matéria 

exclusivamente de direito. Não há preliminares a serem analisadas, passo 

a análise do mérito. MÉRITO Primordialmente vale mencionar que as 

pessoas expostas à oferta, à publicidade, às práticas comerciais 

abusivas, às cobranças indevidas de dívidas, além das vítimas de 

acidentes de consumo, equiparam-se a consumidor, conforme disposição 

do art. 29 do Código de Proteção e de Defesa do Consumidor. Desse 

modo, a prescrição deve ser analisada à luz do disposto no art. 27 do CDC 

que estabelece: “Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à 

reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço 

prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a 

partir do conhecimento do dano e de sua autoria.” In casu, em se tratando 

de ação em que se questiona a validade e a existência do negócio jurídico 

ensejador do Empréstimo Consignado, o colendo Superior Tribunal de 

Justiça tem o entendimento assente de que o termo inicial para o início da 

contagem do prazo prescricional é a data do pagamento da última parcela. 

À propósito: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 
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AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL 

QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO. SÚMULA 

83/STJ. REVER O JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 

AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem consignou que 

o termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data do último 

desconto realizado no benefício previdenciário da agravante. O referido 

entendimento encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte 

segundo a qual, nas hipóteses de ação de repetição de indébito, "o termo 

inicial para o cômputo do prazo prescricional corresponde à data em que 

ocorreu a lesão, ou seja, a data do pagamento" (AgInt no AREsp n. 

1056534/MS, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 20/4/2017, 

DJe 3/5/2017). (…)(STJ - AgInt no AREsp: 1319078 MS 2018/0164552-6, 

Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 06/11/2018, 

T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/11/2018)” 

“PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO MANIFESTADA NA VIGÊNCIA DO 

NCPC. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO 

CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. 

PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC. TERMO INICIAL. 

ÚLTIMO DESCONTO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O 

ENTENDIMENTO DESTA CORTE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA (…)2. O 

Tribunal a quo dirimiu a controvérsia em conformidade com a orientação 

firmada nesta Corte, no sentido de que, para a contagem do prazo 

prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, o termo inicial a ser 

observado é a data em que ocorreu a lesão ou pagamento, o que, no caso 

dos autos, se deu com o último desconto do mútuo da conta do benefício 

da parte autora. Incidência da Súmula nº 568 do STJ, segundo a qual, o 

relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou 

negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante 

acerca do tema. (…) (STJ - AgInt no AREsp: 1367313 MS 

2018/0247837-2, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 

20/05/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2019)” 

Assim sendo, no presente caso, iniciou-se o prazo da prescrição na data 

do pagamento da última parcela do negócio jurídico (Contrato nº 

644685034) ensejador do empréstimo consignado, ocorrendo em 

05/12/2010. Logo, contando o prazo de cinco anos conforme dispõe o art. 

27 do CDC, é evidente que o termo final do prazo prescricional se operou 

no mês 05/12/2015. Desse modo, diante do ajuizamento da presente 

demanda após o prazo prescricional (13/12/2018), urge reconhecer a 

ocorrência da prescrição, devendo o feito ser extinto à disposto do artigo 

487, inciso II do Código de Processo Civil. Ante o exposto, RECONHEÇO a 

ocorrência da prescrição, e por consequência JULGO EXTINTO O FEITO, 

COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso II, do Código 

de Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por 

cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, § 2º, do 

CPC, devendo ser observadas as ressalvas do art. 98, § 4º do mesmo 

diploma. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Paranatinga-MT, data registrada no 

sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001336-77.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ELMIRO PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIMAR LOULA FILHO OAB - MT14290-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Nos termos da Portaria 001/2019/GAB, impulsiono o presente feito às 

partes, para no prazo legal, apresentar manifestação acerca do laudo 

pericial juntado aos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000573-42.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO SANTO ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KRISTHIAN BRUNO SOUZA TONDORF OAB - MT24925/O 

(ADVOGADO(A))

KEVIN MICHEL SOUZA TONDORF OAB - MT23335/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Nos termos da Portaria 001/2019/GAB, IMPULSIONO o presente feito aos 

advogados dos autores, com a finalidade de intimá-los para apresentar 

impugnação à contestação protocolada no presente feito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000789-37.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE FORTES XERENTE (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))

 

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 

acerca da sentença ID 25012464.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000789-37.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE FORTES XERENTE (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))

 

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 

acerca da sentença ID 25012464.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001221-56.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE DA SILVA LIMA OAB - MS9979-O (ADVOGADO(A))

PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO OAB - MS10789-O 

(ADVOGADO(A))

GUILHERME FERREIRA DE BRITO OAB - MS9982-O (ADVOGADO(A))

CARLOS MAGNO BAGORDAKIS DA ROCHA OAB - MS15392 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM PEDRO DE OLIVEIRA (REU)

ANDREA CARLA PEREIRA DA SILVA MACARINI (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HUGO LEANDRO DIAS OAB - MS4227 (ADVOGADO(A))

LILIAN HUPPES OAB - MS13306-B (ADVOGADO(A))

FERNANDA SANT ANA ROBLES FERREIRA OAB - MS12450 

(ADVOGADO(A))

 

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 15 (quinze) dias, apresentar as provas que pretendem 

produzir.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001221-56.2018.8.11.0044
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Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE DA SILVA LIMA OAB - MS9979-O (ADVOGADO(A))

PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO OAB - MS10789-O 

(ADVOGADO(A))

GUILHERME FERREIRA DE BRITO OAB - MS9982-O (ADVOGADO(A))

CARLOS MAGNO BAGORDAKIS DA ROCHA OAB - MS15392 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM PEDRO DE OLIVEIRA (REU)

ANDREA CARLA PEREIRA DA SILVA MACARINI (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HUGO LEANDRO DIAS OAB - MS4227 (ADVOGADO(A))

LILIAN HUPPES OAB - MS13306-B (ADVOGADO(A))

FERNANDA SANT ANA ROBLES FERREIRA OAB - MS12450 

(ADVOGADO(A))

 

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 15 (quinze) dias, apresentar as provas que pretendem 

produzir.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001221-56.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE DA SILVA LIMA OAB - MS9979-O (ADVOGADO(A))

PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO OAB - MS10789-O 

(ADVOGADO(A))

GUILHERME FERREIRA DE BRITO OAB - MS9982-O (ADVOGADO(A))

CARLOS MAGNO BAGORDAKIS DA ROCHA OAB - MS15392 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM PEDRO DE OLIVEIRA (REU)

ANDREA CARLA PEREIRA DA SILVA MACARINI (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HUGO LEANDRO DIAS OAB - MS4227 (ADVOGADO(A))

LILIAN HUPPES OAB - MS13306-B (ADVOGADO(A))

FERNANDA SANT ANA ROBLES FERREIRA OAB - MS12450 

(ADVOGADO(A))

 

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 15 (quinze) dias, apresentar as provas que pretendem 

produzir.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000846-55.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIA QUIDUQUE (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:

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado a parte 

Requerida, para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contrarrazões 

ao Recurso de Apelação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000847-40.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIA QUIDUQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado as partes, 

para ciência da sentença ID 21302449.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000847-40.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIA QUIDUQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado as partes, 

para ciência da sentença ID 21302449.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000845-70.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIA QUIDUQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado a parte 

Requerida, para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contrarrazões 

ao Recurso de Apelação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000824-94.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIA QUIDUQUE (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:

RODRIGO SCOPEL OAB - RS40004-O (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA OAB - RJ100945-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado a parte 

Requerida, para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contrarrazões 

ao Recurso de Apelação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000893-29.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL OSVALDO JURAPE (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 MERCANTIL DO BRASIL SA (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado a parte 

Requerida, para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contrarrazões 

ao Recurso de Apelação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001059-61.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

EURISTELA TAGUALO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (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))

 

Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado a parte 

Requerida, para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contrarrazões 

ao Recurso de Apelação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000952-17.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE KULAWARO (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 ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado a parte 

Requerida, para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contrarrazões 

ao Recurso de Apelação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001255-94.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MATO IPAQUIRI (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:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado a parte 

Requerida, para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contrarrazões 

ao Recurso de Apelação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000958-24.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE KULAWARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado a parte 

Requerida, para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contrarrazões 

ao Recurso de Apelação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001058-76.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

EURISTELA TAGUALO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Núcleo Permanente de Métodos 

Consensuais de Conflitos Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania de Paranatinga Código 1001058-76.2018.8.11.0044 – PJE 

Requerente: EURISTELA TAGUALO Requerido: BANCO DO BRASIL S.A 

CERTIDÃO CERTIFICO que os autos epigrafados acima foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Paranatinga – MT e agendada Sessão de Conciliação/Mediação para o dia 

27/02/2019 às 14h10m, a realizar-se na sala de Conciliação do CEJUSC 

desta Comarca de Paranatinga. Certifico ainda, que por determinação do 

Juiz Coordenador deste CEJUSC, Dr. EVINER VALÉRIO, 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, 23 de 

novembro de 2018. Andréa Corrêa da Costa Carvalho Gestora do 

CEJUSC/ Paranatinga

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001058-76.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

EURISTELA TAGUALO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado a parte 

Requerida, para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contrarrazões 

ao Recurso de Apelação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000902-88.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA CUTAZAGA (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 VOTORANTIM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR7295-O (ADVOGADO(A))
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MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado a parte 

Requerida, para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contrarrazões 

ao Recurso de Apelação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000787-67.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE FORTES XERENTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado a parte 

Requerida, para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contrarrazões 

ao Recurso de Apelação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000788-52.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE FORTES XERENTE (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 ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado a parte 

Requerida, para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contrarrazões 

ao Recurso de Apelação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001035-33.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

FLORIZEL PAGUARE IPAQUIRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO SCOPEL OAB - RS40004-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado a parte 

Requerida, para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contrarrazões 

ao Recurso de Apelação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001050-02.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

FLORIZEL PAGUARE IPAQUIRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (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))

 

Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado o 

requerente para que manifeste-se sobre o cumprimento voluntário da 

sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de seu silêncio ser 

interpretado como concordância na extinção do processo pelo pagamento 

da obrigação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000960-91.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE KULAWARO (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 PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado as partes, 

para ciência da sentença ID 28069899.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000960-91.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE KULAWARO (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 PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado as partes, 

para ciência da sentença ID 28069899.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000849-73.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

JANAIZA APARECIDA MARQUES FREITAS OAB - MT24086/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

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 ciência da sentença ID 28068823.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001552-04.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO NUNES VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BOSCO DOS SANTOS OAB - MT0019408A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (RECONVINDO)

 

Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 
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IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado a parte 

Autora, para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar impugnação a 

contestação.

Intimação Classe: CNJ-31 ARRESTO

Processo Número: 1000467-46.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

C. A. -. I. E. C. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DE ABREU FERREIRA OAB - MT5928-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. R. D. P. (REQUERIDO)

N. C. W. (REQUERIDO)

K. N. W. (REQUERIDO)

M. A. W. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680-O (ADVOGADO(A))

EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR OAB - MT5222-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, complemente a caução 

prestada, uma vez que não há informações suficientes de que a prestada 

na inicial seria o suficiente para garantir o crédito perseguido (imóvel 

matrícula 4589 – 24.74.35 há), conforme decisão ID 30707126.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001237-10.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

GETULIO BRASIL KALUIAVA (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 VOTORANTIM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR7295-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 12/12/2019, às 16h:30min.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001237-10.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

GETULIO BRASIL KALUIAVA (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 VOTORANTIM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

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

 

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 15 (quinze) dias, apresentar impugnação a 

contestação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001237-10.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

GETULIO BRASIL KALUIAVA (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 VOTORANTIM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

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

 

Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada as partes 

para especificarem as provas que pretendem produzir no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001237-10.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

GETULIO BRASIL KALUIAVA (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 VOTORANTIM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

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

 

Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada as partes 

para especificarem as provas que pretendem produzir no prazo de 15 

(quinze) dias.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000932-89.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ATHLETIC WAY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GINASTICA E 

FISIOTERAPIA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

QUEIDI DOMINGUES SERAFIM OAB - SC40634 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRO LEITE DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

Processo nº 1000932-89.2019.811.0044 VISTO, Chamo o feito à ordem. 

Tratam-se os presentes autos de ação monitória ajuizada por ATHLETIC 

WAY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GINÁSTICA E FISIOTERAPIA 

LTDA contra SANDRO LEITE DA SILVA, ambos devidamente qualificados 

nos autos. A priori, revogo o despacho de Ref. 21887527, uma vez que o 

autos pendem de análise do pedido de concessão dos benefícios da 

justiça gratuita, razão pela qual cancelo a audiência designada pelo 

CEJUSC. De elementar conhecimento que, nos termos do artigo 98 e 

seguintes do Código de Processo Civil, para que as partes sejam 

beneficiadas com a gratuidade da justiça, é necessário que se acoste nos 

autos comprovante de renda ou declaração, de próprio punho ou por 

representantes com poderes específicos, de que não tem condições de 

pagar as custas processuais sem prejuízo do seu sustento próprio ou de 

sua família. Acontece que tal requerimento deve ser feito 

fundamentadamente, o que não foi o caso, eis que a autora se limitou em 

dizer que não tem condições financeiras. Deste modo, nos termos do 

artigo 321, do NCPC, concedo à autora o prazo de 15 (quinze) dias para 

que comprove nos autos qualquer causa a justificar a concessão da 

gratuidade da justiça, sob pena de indeferimento da gratuidade da justiça, 

ou, querendo, pague as custas e taxas judiciais, bem como as de 

distribuição, sob pena de indeferimento da inicial e extinção do feito sem 

resolução de mérito. Cumpra-se, expedindo o necessário. Data registrada 

no sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito em Substituição 

Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001651-71.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KARINE HENKEL (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

VISTO, Tendo em vista o novo endereço apresentado nos autos pelo 

Senhor Oficial de Justiça, intime-se a parte autora para que, no prazo de 

10 (dez) dias pague com as custas de diligência para que seja 

possibilidade a citação da requerida. Após, remetam-se os autos ao 

CEJUSC para nova designação de audiência de conciliação. Na hipótese 

de quedar-se inerte, certifique-se e venham os autos conclusos. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Data registrada no sistema. Fabrício 

Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000445-85.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MATILDE ROGOVSKI (AUTOR)

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)

 

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 15 (quinze) dias, apresentar impugnação a 

contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000730-15.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

UMBELINA TOMAZ DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

JANAIZA APARECIDA MARQUES FREITAS OAB - MT24086/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Nos termos da Portaria 001/2019/GAB, impulsiono o presente feito aos 

advogados da parte autora,para no prazo legal, apresentar impugnação à 

contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000831-52.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL WALDER MOREIRA BORGES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

JANAIZA APARECIDA MARQUES FREITAS OAB - MT24086/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Nos termos da Portaria 001/2019/GAB, IMPULSIONO o presente feito, aos 

advogados da parte autora, para no prazo legal, apresentar impugnação à 

contestação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000915-53.2019.8.11.0044

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:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

 

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 15 (quinze) dias, apresentar impugnação a 

contestação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000915-53.2019.8.11.0044

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:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

 

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 15 (quinze) dias, apresentar as provas que pretendem 

produzir.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000915-53.2019.8.11.0044

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:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

 

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 15 (quinze) dias, apresentar as provas que pretendem 

produzir.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000446-07.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ALAIR MARIA DIAS IACAUH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CATIANE MICHELE DIAS OAB - MT0012188A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

Nos termos da Portaria 001/2019/GAB, IMPULSIONO o presente feito à 

partes, para no prazo legal, especificar as provas que pretendem produzir 

no presente feito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000512-84.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINDA UNIRO (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 CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Portaria 001/2019/GAB, IMPULSIONO o presente feito à 

parte autora, para no prazo legal, apresentar impugnação à contestação.
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000943-55.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE KULAWARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (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))

 

Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado as partes, 

para ciência da sentença ID 30689336.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000943-55.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE KULAWARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (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))

 

Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado as partes, 

para ciência da sentença ID 30689336.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000049-45.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIDEA MALOPYM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Portaria 001/2019/GAB, IMPULSIONO o presente feito à 

PARTE AUTORA, para no prazo legal apresentar impugnação à 

contestação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001656-93.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPA NOBRES DE PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BOSCO DOS SANTOS OAB - MT0019408A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

Nos termos da Portaria 001/2019/GAB, IMPULSIONO o presente feito à 

partes, para no prazo legal, especificar as provas que pretendem produzir 

no presente feito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000619-94.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE VES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WELTON ESTEVES OAB - MT0011924A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

Vistos., De elementar conhecimento que as petições iniciais deverão 

atender aos requisitos elencados nos arts. 319 e ss. do novo Código de 

Processo Civil, a fim de que o magistrado, após o juízo de admissibilidade e 

recebimento, promova o impulso necessário, de modo a formar a lide. Para 

tanto, deverá a parte autora atentar-se para o cumprimento de tais 

pressupostos, o que não é o caso dos autos. Isto porque a parte 

requerente não apresentou aos autos o comprovante de seu endereço. 

Com efeito, não é dado à parte autora, sob o manto da competência 

relativa, a escolha aleatória de uma comarca para o ajuizamento da ação, 

sob pena de violação ao princípio do Juiz Natural, previsto na Constituição 

Federal do Brasil. A propósito, ADA PELLEGRINI GRINOVER adverte que “o 

princípio do juiz natural, além de um direito subjetivo da parte, é uma 

garantia da própria jurisdição, pois sem um juiz natural não há jurisdição 

possível” (CINTRA, Antônio Carlos de Araújo, GRINOVER, Ada Pellegrini, 

DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria geral do processo. 19. ed.São Paulo: 

Malheiros, 2003. p. 131). Não se pode olvidar, ainda, que por força da 

norma contida no art. 139 do novo Código de Processo Civil, compete ao 

juiz prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça, e a 

violação do princípio do Juiz Natural é um ato contrário à dignidade da 

justiça. Portanto, imperiosa a emenda da inicial, nos termos do art. 321 do 

supramencionado Codex, sob pena de indeferimento da mesma. Diante do 

exposto, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

acostar aos autos comprovante idôneo de residência, sob pena de 

indeferimento da inicial e, consequente, extinção do feito sem resolução 

do mérito. Cumpra-se, expedindo o necessário. Data registrada no 

sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito em Substituição 

Legal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001184-29.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO INACIO MOELLMANN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WELTON ESTEVES OAB - MT0011924A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE PARANATINGA (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

Processo nº 1001184-29.2018.811.0044 VISTO, Trata-se de ação de 

cobrança proposta por JOÃO INÁCIO MOELLMAN em desfavor do 

MUNICÍPIO DE PARANATINGA, ambos já qualificados nos autos, em que 

pugna, inicialmente, pela concessão da justiça gratuita. Analisando os 

autos, 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, recebo a 

inicial. Ainda, oportuno consignar que é desnecessária neste momento a 

designação de audiência conciliatória, nos moldes do artigo 334 do Código 

de Processo Civil, vez que, em feitos como tais, a parte requerida não 

costuma transacionar e nem comparecer a tal ato. Assim, cite-se o 

requerido para, querendo, apresentar defesa, no prazo legal, observado o 

disposto no artigo 183 do Código de Processo Civil, fazendo constar as 

advertências legais do artigo 344 do Código de Processo Civil. Defiro o 

pedido da justiça gratuita, eis que preenche os requisitos para concessão 

do benefício. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Data 

registrada no sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001376-59.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ELICIANI LAMB DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA ROBERTA ROCKENBACH PADILHA OAB - MT0018109A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

VISTO, Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais 

proposta por ELICIANI LAMB DOS SANTOS em desfavor do MUNICÍPIO DE 

GAÚCHA DO NORTE, ambos já qualificados nos autos, em que pugna, 

inicialmente, pela concessão da justiça gratuita. Analisando os autos, 

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, recebo a 

inicial. Ainda, oportuno consignar que é desnecessária neste momento a 

designação de audiência conciliatória, nos moldes do artigo 334 do Código 

de Processo Civil, vez que, em feitos como tais, a parte requerida não 

costuma transacionar e nem comparecer a tal ato. Assim, cite-se o 

requerido para, querendo, apresentar defesa, no prazo legal, observado o 

disposto no artigo 183 do Código de Processo Civil, fazendo constar as 

advertências legais do artigo 344 do Código de Processo Civil. Defiro o 

pedido da justiça gratuita, eis que preenche os requisitos para concessão 

do benefício. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Data 

registrada no sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001169-60.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARMELINDO GAUDENCIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

Processo nº 1001169.2018.8.11.0044 VISTO, Processe-se em segredo de 

justiça (NCPC, art. 198, II). Cuida-se de ação de guarda e regulamentação 

de visitas c/c alimentos, com pedido de tutela de urgência (alimentos 

provisórios) ajuizada por SANDRA DE SOUZA em face de ARMELINDO 

GAUDENCIO, todos já devidamente qualificados nos autos. Em apertada 

síntese, narra a autora que é genitora de David de Souza Gaudêncio, bem 

como que sempre deteve sua guarda de fato. Nesse sentido, postula pela 

concessão da tutela de urgência para conceder-lhe a guarda provisória e 

unilateral da criança, bem como alimentos provisórios a serem adimplidos 

pelo genitor, ora requerido. I – DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. No tocante 

ao pedido de justiça gratuita, a Constituição Federal via artigo 5º, LXXIV 

assegura “(...) o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos 

que comprovarem insuficiência de recursos”. De tal artigo depreende-se 

que a assistência mencionada é a judicial e a extrajudicial. Outrossim, a Lei 

nº 1.060/50 é clara quanto à concessão de justiça gratuita àqueles que 

não têm condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo do 

sustento próprio. Não bastasse, o Código de Processo Civil disciplina a 

questão nos arts. 98 e ss. Na espécie, foi colacionada aos autos 

declaração de hipossuficiência, documento hábil à concessão do 

benefício pretendido. Por tais fundamentos, defiro o pedido de justiça 

gratuita. II – DA GUARDA PROVISÓRIA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. 

É cediço que o postulado orientador da matéria, mormente no que diz 

respeito à guarda, é o 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; art. 6.º da Lei n.º 8.069/1.990), de molde que os 

menores deverão ser criados no ambiente que melhor lhes assegure o 

seu bem-estar físico e espiritual, independentemente de quem irá exercer 

a titularidade do direito de guarda. A guarda, apesar de frequentemente 

analisada sob uma perspectiva parental, revelando-se verdadeiro direito 

dos pais, é, também, sob a ótica dos filhos, dever estabelecido assim pelo 

Código Civil (art. 1.566, inc. IV) como pelo Estatuto da Criança e do 

Adolescente (art. 22). Com muito mais amplitude protecionista do que o 

interesse dos genitores sobreleva-se, com maior dinâmica, o interesse 

dos infantes, os quais reclamam, sem sombra de dúvidas, a permanência 

em ambiente familiar dotado de estabilidade emocional e afetiva, bem como 

segurança psicológica para que possa desfrutar de antevisão de seu 

futuro como pessoa; diante desta perspectiva, dentro do possível, 

deve-se evitar a alteração do meio ambiente em que o menor se encontra 

inserido, promovendo a conservação do contexto fático existente. Não 

obstante, a guarda unilateral, individual ou exclusiva do filho para um dos 

genitores é medida a ser tomada somente quando um dos pais não pode, 

não quer ou não tem condições de exercer a guarda compartilhada, pois o 

ideal é que a prole permaneça em permanente contato com os pais, 

mesmo após a separação, pois o desfazimento do casamento ou união 

estável não deve importar, necessariamente, no rompimento da relação 

harmoniosa e permanente com os filhos. Tanto é assim que a Lei nº 

13.058/2014 ao alterar a redação do art. 1.584, § 2º, do Código Civil 

estabeleceu que “quando não houver acordo entre a mãe e o pai quanto à 

guarda do filho, encontrando-se ambos os genitores aptos a exercer o 

poder familiar, será aplicada a guarda compartilhada, salvo se um dos 

genitores declarar ao magistrado que não deseja a guarda do menor”. A 

regra, portanto, passa a ser guarda compartilhada. Sobre o instituto, aliás, 

Maria Manoela Rocha de Albuquerque Quintas conceitua: “Compartilhada é 

a modalidade de guarda em que os pais participam ativamente da vida dos 

filhos, já que detêm a guarda legal dos mesmos. Todas as decisões 

importantes são tomadas em conjunto, o controle é exercido 

conjuntamente. É uma forma de manter intacto o exercício do poder familiar 

após a ruptura do casal, dando continuidade à relação de afeto edificada 

entre pais e filhos e evitando disputas que poderiam afetar o pleno 

desenvolvimento da criança”. (in Guarda compartilhada. Rio de Janeiro: 

Forense, p. 28). Ocorre que os elementos dos autos não são suficientes 

para fixação das atribuições dos genitores e os períodos de convivências 

sob a guarda compartilhada, consoante exigência do § 2º do art. 1.583 do 

Código Civil. Tampouco há se falar em fixação de guarda unilateral, eis que 

não comprovada a incapacidade de um dos genitores para o exercício 

dessa. Deste modo, considerando que o direito de visitas pertence, 

também, à criança, aliado ao fato de que nas ações que versem sobre os 

interesses de menores o magistrado deverá, primordialmente, buscar as 

melhores condições com o intuito de garantir o desenvolvimento físico e 

psíquico das crianças e adolescentes, postergo a análise do pedido de 

guarda provisória e regulamentação de visitas até a realização da sessão 

de mediação/conciliação e confecção de estudo psicossocial do caso pela 

equipe multidisciplinar deste juízo, nos termos da faculdade prevista no § 

3º do art. 1.584, do Código Civil. Por conseguinte, proceda-se ao Estudo 

Social do caso, na residência de ambas as partes, como orientam os arts. 

151 e 167, ambos do ECA, por meio da psicóloga e assistente social 

credenciadas a este juízo, a ser aportado nos autos em até 30 (trinta) 

dias, devendo ser abordado quanto a divisão de atribuições de cada um 

dos genitores para com o filho, em caso de guarda compartilhada, e a 

indicação dos períodos de convivências entre eles. II – DOS ALIMENTOS 

PROVISÓRIOS. Prosseguindo, tendo em vista a prova da relação de 

parentesco (certidão de nascimento), e considerando que trata-se de 

verba de natureza alimentar, com base nos princípios constitucionais da 

dignidade da pessoa humana, da razoabilidade, da proporcionalidade e 

com fundamento no art. 4º da Lei nº 5.478/68 FIXO os alimentos 

provisórios em favor do menor em 30% (trinta por cento) do salário 

mínimo, atualmente equivalente a R$ 313,50 (trezentos e treze reais e 

cinquenta centavos), devendo a quantia ser depositada em juízo, ou em 

que conta bancária, desde que a representante do menor a informe nos 

autos. III – DA AUDIÊNCIA DE AUTOCOMPOSIÇÃO. Por fim, determino a 

remessa deste feito ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania nesta Comarca, para possibilidade de sessão de 

conciliação/mediação, nos termos do artigo 334 do novo Código de 

Processo Civil, presidida por conciliador/mediador devidamente capacitado 

e cadastrado no Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução 

de Conflitos. Cite-se o polo passivo, com a faculdade do artigo 212, § 2º, 

do novel Código de Processo Civil, para que compareça à audiência 

designada, acompanhado de advogado, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, bem como para apresentar contestação no prazo previsto no 

artigo 335 do NCPC. Havendo desinteresse da parte ré na realização da 

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

da data da audiência (NCPC, §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 atentatório à dignidade da justiça e será 

aplicada multa, nos termos do artigo 334, § 8º do NCPC, ainda, que não 

sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos articulados pelo autor (NCPC, art. 344). Ciência, por cautela, ao 

parquet. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Data registrada 

no sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito em Substituição 

Legal

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001005-61.2019.8.11.0044
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Parte(s) Polo Ativo:

LAUDIR PERETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SARA FERNANDA CESAR DOS SANTOS OAB - MT0019916A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

Processo nº 1001005-61.2019.811.0044 VISTO, Determino a remessa 

deste feito ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania nesta 

Comarca, para possibilidade de sessão de conciliação/mediação, nos 

termos do artigo 334 do novo Código de Processo Civil, presidida por 

conciliador/mediador devidamente capacitado e cadastrado no Núcleo 

Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos. Cite-se o 

polo passivo, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do novel Código de 

Processo Civil, para que compareça à audiência designada, acompanhado 

de advogado, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem como para 

apresentar contestação no prazo previsto no artigo 335 do NCPC. 

Havendo desinteresse da parte ré na realização da audiência, deverá 

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

audiência (NCPC, §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 atentatório à dignidade da justiça e será aplicada multa, 

nos termos do artigo 334, § 8º do NCPC, ainda, que não sendo contestada 

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

pelo autor (NCPC, art. 344). Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Data registrada no sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota 

Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000809-28.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SOELI DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WELTON ESTEVES OAB - MT0011924A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABRICIO MIOTTO OAB - MT0006862A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

Processo nº 1000809-28.2018.811.0044 VISTO, Determino a remessa 

deste feito ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania nesta 

Comarca, para possibilidade de sessão de conciliação/mediação, nos 

termos do artigo 334 do novo Código de Processo Civil, presidida por 

conciliador/mediador devidamente capacitado e cadastrado no Núcleo 

Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos. Intimem-se 

as partes, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do novel Código de 

Processo Civil, para que compareça à audiência designada, acompanhado 

de advogado, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Havendo 

desinteresse da parte na realização da audiência, deverá peticionar com 

10 (dez) dias de antecedência a contar da data da audiência (NCPC, §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 atentatório à dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do 

artigo 334, § 8º do NCPC. Desde já, determino a intimação das partes para 

que no prazo de 15 dias especifiquem as provas que pretendem produzir 

justificando sua necessidade sob pena de preclusão. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Data registrada no sistema. Fabrício 

Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001053-20.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MARILEIDE BOTELHO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS GOMES OAB - MT26227/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

Processo nº 1000809-28.2018.811.0044 VISTO, Determino a remessa 

deste feito ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania nesta 

Comarca, para possibilidade de sessão de conciliação/mediação, nos 

termos do artigo 334 do novo Código de Processo Civil, presidida por 

conciliador/mediador devidamente capacitado e cadastrado no Núcleo 

Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos. Cite-se o 

polo passivo, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do novel Código de 

Processo Civil, para que compareça à audiência designada, acompanhado 

de advogado, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem como para 

apresentar contestação no prazo previsto no artigo 335 do NCPC. 

Havendo desinteresse da parte ré na realização da audiência, deverá 

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

audiência (NCPC, §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 atentatório à dignidade da justiça e será aplicada multa, 

nos termos do artigo 334, § 8º do NCPC, ainda, que não sendo contestada 

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

pelo autor (NCPC, art. 344). Por fim, defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça à parte requerente nos termos da Lei n° 1.060/50 e arts. 98 e ss. 

do CPC. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Data registrada 

no sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito em Substituição 

Legal

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001639-57.2019.8.11.0044

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:

SIDNEI VALDOMIRO FERREIRA DE LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

VISTO, Homologo a desistência do recurso de apelação apresentado pela 

parte autora. No mais, certifique-se o transito em julgado da sentença de 

Ref. 26495560 e, após, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas 

de estilo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Data registrada 

no sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito em Substituição 

Legal

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000049-11.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARI BALTAZAR LANGER (EXECUTADO)

ROMEU RAIMUNDO VOLKWEIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

VISTO, Citem-se as partes executadas para pagarem a dívid), acrescida 

das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, 

fixados no patamar de 10%, no prazo de 03 (três) dias, a contar da 

citação. Do mandado de citação deverá constar, também, a ordem de 

penhora e avaliação a ser cumprida pelo Ofi-cial de Justiça tão logo 

verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se 

auto, com intimações dos executados. A penhora recairá sobre os bens 

indicados pela parte exequente, salvo se outros forem indicados pelas 

partes executadas e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a 

constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao 

exequente. Não encontrados os executados, havendo bens de sua 

titularidade, o Oficial de Justiça deverá proceder ao arresto de tantos 

quanto bastem para garantir a execução, seguindo o processo na forma 

do artigo 830 do Código de Processo Civil. Formalizada a penhora por 

qualquer dos meios legais, dela serão imediatamente intimados os 

executados. A intimação da penhora será feita ao advogado dos 

executados ou à sociedade de advogados a que aquele pertença. Se não 

houver constituído advogado nos autos, os executados serão intimados 
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pessoalmente, de preferência por via postal. Ressalte-se que os 

executados devem permanecer na posse dos bens, na qualidade de fiéis 

depositários, se não houver oposição do autor. Caso não sejam 

localizados bens, os executados devem ser intimados a indicá-los em 

cinco dias, sob pena de multa de até 20% (vinte por cento) do valor da 

causa, se constatada a omissão (artigo 774 do CPC). Os executados 

deverão ter ciência de que, nos termos do artigo 827, §1º, do Código de 

Processo Civil, em caso de pagamento integral no prazo declinado, os 

honorários advocatícios poderão ser reduzidos pela metade. Os 

executados poderão apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias, 

contado da data da juntada aos autos, do mandado de citação, com 

oposição de embargos mediante distribuição por dependência (CPC, artigo 

915). O reconhecimento do crédito do exequente e o depósito de 30% do 

valor em execução (incluindo custas e honorários de advogado), no prazo 

para oferta de embargos, permitirá que os executados requeiram o 

pagamento do saldo remanescente em até 06 (seis) parcelas mensais, 

acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês 

(CPC, artigo 916). Ficam os executados advertidos de que a rejeição dos 

embargos, ou, ainda, inadimplemento das parcelas, poderá acarretar na 

elevação dos honorários advocatícios, multa em favor da parte, além de 

outras penalidades previstas em lei. As citações, intimações e penhoras 

realizar-se-ão na forma dos artigos 212 a 217 do Código de Processo 

Civil. A cópia desta decisão vale como certidão para fins do artigo 828 do 

Código de Processo Civil, desde que com selo de autenticidade. 

Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Data registrada no sistema. 

Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001131-14.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE THOME FORESTI (AUTOR(A))

GERALDO PEGORARO FORESTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA MOERSCHBERGER NEDEL OAB - MT17240-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO OLIBONI (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

VISTO, 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 os devedores 

paguem 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. Cumpra-se, expedindo o necessário. Data registrada no 

sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito em Substituição 

Legal

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000131-42.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

BENTO CERSO WEISHEIMER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

JANAIZA APARECIDA MARQUES FREITAS OAB - MT24086/O 

(ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

VISTO, Da análise da petição inicial verifico que estão preenchidos os 

requisitos do artigo 319 do novel 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 

novo Código de Processo Civil, com fundamento no disposto no artigo 334 

do mesmo codex, recebo a petição inicial. Uma vez que no caso dos autos 

não se admite a autocomposição (NCPC art. 334, §4º), cite-se o réu, 

observando o que preceitua o art. 246, § § 1º e 2º, do NCPC para que 

responda a presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do NCPC 

– dobro), se quiser. Por fim, defiro os benefícios da gratuidade da justiça à 

parte requerente nos termos da Lei n° 1.060/50 e arts. 98 e ss. do NCPC. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Data 

registrada no sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000073-39.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

EVA VENANCIO VIEIRA DE ANDRADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARINA DE FREITAS STEIN FERREIRA DA ROSA OAB - GO39278 

(ADVOGADO(A))

MARIA LUCIA DE FREITAS STEIN OAB - GO6821 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

VISTO, Da análise da petição inicial verifico que estão preenchidos os 

requisitos do artigo 319 do novel 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 

novo Código de Processo Civil, com fundamento no disposto no artigo 334 

do mesmo codex, recebo a petição inicial. Uma vez que no caso dos autos 

não se admite a autocomposição (NCPC art. 334, §4º), cite-se o réu, 

observando o que preceitua o art. 246, § § 1º e 2º, do NCPC para que 

responda a presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do NCPC 

– dobro), se quiser. Por fim, defiro os benefícios da gratuidade da justiça à 

parte requerente nos termos da Lei n° 1.060/50 e arts. 98 e ss. do NCPC. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Data 

registrada no sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000257-92.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

TIMOTEO MARQUES DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA DE FREITAS STEIN OAB - GO6821 (ADVOGADO(A))

CARINA DE FREITAS STEIN FERREIRA DA ROSA OAB - GO39278 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

Processo nº 1000257-92.2020.811.0044 VISTO, Tratam-se os presentes 

autos de ação previdenciária ajuizada por TIMOTIO MARQUES DE 

ALMEIDA contra INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Determinada a intimação do 

requerente para a comprovação da alegada hipossuficiência, o autor se 

limitou a justificar que é irrelevante a comprovação da ausência de 

condições financeiras para que se pleiteie a pretendida aposentadoria. É a 

síntese do necessário. Em apreciação aos argumentos lançados pelo 

autor, cumpre registrar que este juízo tem conhecimento dos requisitos 

necessários para a concessão da aposentadoria que se pretende, não 

obstante, a intimação para a comprovação da hipossuficiência tem a 

pretensão de analisar o pedido de concessão da justiça gratuita pleiteada 

na inicial. Registra-se, a intimação foi clara neste sentido. Além disso, foi 

determinado que o autor, no mesmo prazo, acostasse aos autos 

comprovante de endereço legítimo, determinação da qual também não foi 

cumprida. Com essas considerações, verifica-se que o requerente se 

absteve de trazer aos autos documentos idôneos à concessão da 

gratuidade de justiça e comprovante de endereço. A propósito, sobre a 

assistência judiciária gratuita dispõe o art. 4º, da Lei nº 1.060/50: “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.” E, ainda, o art. 98 do Código de Processo Civil, 

in verbis: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, 

com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas 
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processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da 

justiça, na forma da lei”. No caso dos autos, não se mostra crível a 

existência da alegada hipossuficiência por parte do autor, uma vez que 

este é ex Sargento da Polícia Militar, além de ter percebido remuneração 

altíssima em alguns períodos, conforme se verifica do extrato CNIS 

acostado à inicial, o que leva à conclusão da existência de condições 

suficientes ao recolhimento das custas. Cumpre aqui salientar, que 

oportunizada à parte a comprovação da hipossuficiência, se absteve a 

apresentar documentos comprobatórios. Intuitivo, destarte, que o autor 

aufere renda suficiente para arcar com as custas e despesas 

processuais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. Desse 

modo, havendo indícios da capacidade financeira da parte que pleiteia os 

benefícios da justiça gratuita, caso do processo em exame, o 

indeferimento do pedido é medida que se impõe. Sobre o tema, o Tribunal 

de Justiça deste Estado de Mato Grosso, em caso semelhante, manteve 

decisão neste sentido, senão vejamos: “RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - EMBARGOS DO DEVEDOR - INDEFERIMENTO DO PEDIDO 

PARA CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - INDÍCIOS 

DE CONDIÇÃO FINANCEIRA - RECURSO IMPROVIDO. Havendo nos autos 

comprovação de que o patrimônio do devedor comporta o pagamento das 

custas processuais, tal circunstância retira do requerente o perfil de 

hipossuficiência, pressuposto da norma instituidora do benefício da 

assistência judiciária gratuita.” (TJMT - AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 

6599/2010 - CLASSE CNJ - 202 - COMARCA DE CAMPO VERDE - 

AGRAVANTE: AMAURY JOSE GUOLO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL 

S. A. – RELATORA: EXMA. SRA. DRA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA 

– j. 16.06.2010) (destaquei). Como dito alhures a declaração de pobreza 

goza de presunção relativa de veracidade, podendo o pedido de justiça 

gratuita ser indeferido se houver elementos em sentido contrário.[1] Dessa 

forma, indefiro o pedido de Justiça Gratuita postulado pelo requerente, 

pois não vislumbro a falta de condições financeiras para arcar com as 

custas do processo, sem o comprometimento de seu próprio sustento e de 

sua família. Diante do exposto, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias, acostar aos autos comprovante de recolhimento das 

custas iniciais de preparo, bem como comprovante de endereço, sob pena 

de cancelamento da distribuição, indeferimento da inicial e, 

consequentemente, extinção do feito sem resolução do mérito. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Data registrada no sistema. Fabrício 

Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito em Substituição Legal [1] TJMT - 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 97915/2010 - 

CLASSE CNJ - 202 - COMARCA DE POCONÉ, Data de Julgamento: 

24-11-2010

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000621-64.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA DA SILVA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

JANAIZA APARECIDA MARQUES FREITAS OAB - MT24086/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

VISTO, Da análise da petição inicial verifico que estão preenchidos os 

requisitos do artigo 319 do novel 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 

novo Código de Processo Civil, com fundamento no disposto no artigo 334 

do mesmo codex, recebo a petição inicial. Uma vez que no caso dos autos 

não se admite a autocomposição (NCPC art. 334, §4º), cite-se o réu, 

observando o que preceitua o art. 246, § § 1º e 2º, do NCPC para que 

responda a presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do NCPC 

– dobro), se quiser. Por fim, defiro os benefícios da gratuidade da justiça à 

parte requerente nos termos da Lei n° 1.060/50 e arts. 98 e ss. do NCPC. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Data 

registrada no sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000649-32.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO DE SOUSA VIANA (AUTOR)

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

 

VISTO, Da análise da petição inicial verifico que estão preenchidos os 

requisitos do artigo 319 do novel 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 

novo Código de Processo Civil, com fundamento no disposto no artigo 334 

do mesmo codex, recebo a petição inicial. Uma vez que no caso dos autos 

não se admite a autocomposição (NCPC art. 334, §4º), cite-se o réu, 

observando o que preceitua o art. 246, § § 1º e 2º, do NCPC para que 

responda a presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do NCPC 

– dobro), se quiser. Por fim, defiro os benefícios da gratuidade da justiça à 

parte requerente nos termos da Lei n° 1.060/50 e arts. 98 e ss. do NCPC. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Data 

registrada no sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito em 

Substituição Legal

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

Processo Número: 1000552-32.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

S. A. B. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CATIANE MICHELE DIAS OAB - MT0012188A (ADVOGADO(A))

EVA ALMEIDA VALE DA SILVA OAB - 990.195.401-06 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Rogério Costa Bastos (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

Processo nº 1000552-32.2020.811.0014 VISTO, Processe-se em segredo 

de justiça (NCPC, art. 198, II). Cuida-se de ação de alimentos, com pedido 

de tutela de urgência (alimentos provisórios) ajuizada por S. A. B., 

representados por sua genitora EVA ALMEIDA VALE DA SILVA em face 

de ROGÉRIO COSTAS BASTOS todos já devidamente qualificados nos 

autos. Em apertada síntese, narra representante legal da autora que o 

genitor de S. A. B. não vem cumprindo com suas obrigações em relação 

ao pagamento de alimentos à menor. Nesse sentido, postula pela 

concessão da tutela de urgência para conceder-lhe a guarda provisória e 

unilateral da criança, bem como alimentos provisórios. I – DA GRATUIDADE 

DE JUSTIÇA. No tocante ao pedido de justiça gratuita, a Constituição 

Federal via artigo 5º, LXXIV assegura “(...) o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de 

recursos”. De tal artigo depreende-se que a assistência mencionada é a 

judicial e a extrajudicial. Outrossim, a Lei nº 1.060/50 é clara quanto à 

concessão de justiça gratuita àqueles que não têm condições de arcar 

com as custas processuais, sem prejuízo do sustento próprio. Não 

bastasse, o Código de Processo Civil disciplina a questão nos arts. 98 e 

ss. Na espécie, foi colacionada aos autos declaração de hipossuficiência, 

documento hábil à concessão do benefício pretendido. Por tais 

fundamentos, defiro o pedido de justiça gratuita. I – DOS ALIMENTOS 

PROVISÓRIOS. Prosseguindo, tendo em vista a prova da relação de 

parentesco (certidão de nascimento), e considerando que trata-se de 

verba de natureza alimentar, com base nos princípios constitucionais da 

dignidade da pessoa humana, da razoabilidade, da proporcionalidade e 

com fundamento no art. 4º da Lei nº 5.478/68 FIXO os alimentos 

provisórios em favor do menor em 30% (trinta por cento) do salário 

mínimo, atualmente equivalente a R$ 313,50 (trezentos e treze reais e 

cinquenta centavos), devendo a quantia ser depositada em juízo, ou em 

que conta bancária, desde que a representante da menor a informe nos 

autos. III – DA AUDIÊNCIA DE AUTOCOMPOSIÇÃO. Por fim, determino a 

remessa deste feito ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania nesta Comarca, para possibilidade de sessão de 

conciliação/mediação, nos termos do artigo 334 do novo Código de 
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Processo Civil, presidida por conciliador/mediador devidamente capacitado 

e cadastrado no Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução 

de Conflitos. Cite-se o polo passivo, com a faculdade do artigo 212, § 2º, 

do novel Código de Processo Civil, para que compareça à audiência 

designada, acompanhado de advogado, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, bem como para apresentar contestação no prazo previsto no 

artigo 335 do NCPC. Havendo desinteresse da parte ré na realização da 

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

da data da audiência (NCPC, §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 atentatório à dignidade da justiça e será 

aplicada multa, nos termos do artigo 334, § 8º do NCPC, ainda, que não 

sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos articulados pelo autor (NCPC, art. 344). Ciência, por cautela, ao 

parquet. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Data registrada 

no sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito em Substituição 

Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000581-53.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DA SILVA BRITO DE FARIA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

Processo nº 1000581-53.2018.811.0044 VISTO, Tratam-se os presentes 

autos de ação de obrigação de fazer por ADRIANA DA SILVA BRITO DE 

FARIA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando o 

fornecimento dos medicamentos de uso contínuo “OLANZAPINA 10MG” à 

autora. A Resolução TJ-MT/OE nº 09, de 25 de julho de 2019, alterou a 

competência da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea 

Grande, nos seguintes termos: “Processar e julgar, exclusivamente, os 

feitos relativos à saúde pública, ações civis públicas, ações individuais, 

cartas precatórias, incluindo as ações de competência da Vara da 

Infância e Juventude e os feitos de competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública relativos à saúde pública, em que figure como parte o 

Município de Várzea Grande individualmente e/ou o Estado de Mato 

Grosso em litisconsórcio com os Municípios do Estado” (destaquei). Sobre 

as ações em curso a resolução assim estabeleceu: “Art. 2º Sem prejuízo 

da competência absoluta de que trata o art. 1º desta Resolução, as ações 

em curso que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data 

da entrada em vigor desta Resolução, continuarão a tramitar nos juízos em 

que se encontram, com exceção daquelas com prestação continuada, 

ainda que em fase de cumprimento de sentença” (destaquei). Dessa 

forma, a competência para processar e julgar o presente feito passou a 

ser da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, já 

que envolve o fornecimento de medicamento, de forma continua, e o 

Estado de Mato Grosso nele figura como parte. Com essas 

considerações, determino a imediata redistribuição desta ação em favor 

da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande. 

Cumpra-se COM URGÊNCIA. Ciência ao Ministério Público Estadual. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Data registrada no 

sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito em Substituição 

Legal

Sentença

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

Processo Número: 1000485-38.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

URBANO RODOLFO MUELLER (REQUERENTE)

WALDEMAR AGOSTINHO MULLER (REQUERENTE)

AFONSO ANTONIO MUELLER (REQUERENTE)

ADELHARDT NELSON MUELLER (REQUERENTE)

IVO HONORIO MUELLER (REQUERENTE)

INES HILDEGARD MUELLER FLACH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO RICARDO GRASEL OAB - SC46812 (ADVOGADO(A))

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

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

Processo nº 1000485-38.2018.811.0044 SENTENÇA VISTO, Trata-se de 

pedido de alvará judicial, intentado por AFONSO ANTONIO MUELLER e 

OUTROS, para o levantamento dos valores depositados em nome da de 

cujus Delfina Ana Mueller, junto ao Banco do Brasil. Em síntese, 

certificou-se a inexistência de inventário em nome da falecida e certidão 

negativa municipal, estadual e federal, bem como oficiou-se o Banco do 

Brasil para que informasse possível ativo financeiro bloqueado em nome 

da de cujos. À Ref. 29978978, o Banco do Brasil informou os ativos 

financeiros em nome da de cujos. Após, determinada citação por edital, a 

fim de resguardar interesse de possíveis interessados, nada foi 

contestado na ação. É o relatório. FUNDAMENTO e DECIDO. 

Preambularmente é imperioso mencionar que o presente procedimento é 

de jurisdição voluntária e, portanto, não está o Juiz obrigado a observar o 

critério de legalidade estrita (CPC, art. 723). Conforme salientado, trata-se 

de requerimento de Alvará para levantar a importância relativa à conta 

corrente/poupança em nome da falecida Delfina Ana Mueller, sendo os 

requerentes são seus únicos herdeiros. Vale salientar que os requerentes 

comprovaram tais qualidades, uma vez que, conforme comprovado, a 

falecida não teve filhos, sendo os seus únicos herdeiros os seus irmãos. 

Ademais, vale dizer que a de cujus não deixou bens a inventariar. Logo, o 

deferimento do pedido é medida que se impõe. Acerca do tema colaciono o 

seguinte julgado: APELAÇÃO CÍVEL. SUCESSÕES. ALVARÁ JUDICIAL. 

LEVANTAMENTO DE VALORES REFERENTE AO INSS. 1.O pedido de 

expedição de alvará judicial é cabível quando, inexistindo bens a serem 

partilhados, existem valores deixados pelo de cujus e que não foram por 

ele utilizados, seja em depósitos bancários, seja em conta de poupança, 

saldo de FGTS, PASEP ou resíduos salariais. Inteligência da Lei nº 6.858 

/80. 2. Considerando que a apelante comprovou ter pago as despesas do 

funeral, em valor superior ao próprio saldo do INSS que pretende levantar, 

impõe-se a concessão do alvará pretendido. RECURSO PROVIDO. 

(Apelação Cível Nº 70061659496, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em 24/09/2014) 

Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de 

Processo Civil, julgo procedente o pretendido alvará, autorizando os 

requerentes a receberem 100% (cem por centos) dos valores 

depositados junto ao Banco do Brasil nas contas existentes em nome da 

falecida Cleusa Maria Jose Nunes. Sem custas e despesas processuais, 

dada a concessão dos benefícios da justiça. Deixo de fixar honorários 

advocatícios, porquanto o feito é de jurisdição voluntária e não houve 

resistência à ordem judicial pelas instituições apontadas na exordial. 

Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

formalidades legais. Cumpra-se, expedindo o necessário. Data registrada 

no sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito em Substituição 

Legal

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000461-10.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON DE MATOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAINA LOULA OAB - MT24728/O-O (ADVOGADO(A))

JOSIMAR LOULA FILHO OAB - MT14290-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMARO CANEDO SILVA (EXECUTADO)

 

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 exequente para, querendo, requerer o que de 

direito, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010456-30.2015.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO DE CALCADOS MIAKI LTDA - ME (EXEQUENTE)

SUELI MIZUE MIAKI SCHULA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA GREGÓRIO LIMA OAB - MT0009539A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANI DA SILVA FRANCISCONI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA DESPACHO Processo: 

8010456-30.2015.8.11.0044. EXEQUENTE: COMERCIO DE CALCADOS 

MIAKI LTDA - ME, SUELI MIZUE MIAKI SCHULA EXECUTADO: FABIANI DA 

SILVA FRANCISCONI Considerando que as partes demonstraram 

interesse em transacionar nos autos, porém não chegaram a um 

denominador comum, entendo ser possível encaminhar o presente feito 

para que seja realizada uma Sessão de Conciliação. Proceda-se a 

Serventia com o agendamento da audiência de conciliação, conforme 

pauta da Conciliadora. Intimem-se. PARANATINGA, 26 de março de 2020. 

Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001726-13.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE MARIA MACHADO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA MOERSCHBERGER NEDEL OAB - MT17240-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da legislação vigente e art. 990, § 1º da 

CNGC-MT, impulsiono estes autos com a finalidade de intimação do(a) 

Advogado do(a) REQUERENTE: LARA MOERSCHBERGER NEDEL - 

MT17240-O, dos termos da r. decisão proferida no ID 30554231 e da data 

designada para realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Sala de audiência de conciliação de Paranatinga Data: 03/06/2020 às 

15h40min, devendo comunicar e comparecer acompanhado de seu(ua) 

cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará 

na extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, 

da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000660-95.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO DE CALCADOS MIAKI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA GREGÓRIO LIMA OAB - MT0009539A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIEDER PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA DECISÃO Processo: 

1000660-95.2019.8.11.0044. Vistos. 1. Apresentada memória de cálculo, 

intime-se a parte devedora – nos moldes do artigo 513, § 2º do CPC – para 

proceder ao cumprimento espontâneo da sentença/acórdão, no prazo de 

15 (quinze) dias – prazo que será contado em dobro na hipótese de os 

executados possuírem diferentes procuradores (CPC, artigo 525, § 3º c/c 

229) e não tratar-se de processo eletrônico (CPC, artigo 229, § 2º) – sob 

pena de ser acrescida multa de dez por cento ao valor devido, bem como 

honorários advocatícios de dez por cento, conforme dispõe o art. 523, § 

1º do CPC. Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo 

previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação (CPC, artigo 525). Nos 

termos do artigo 525, § 6º do CPC, a apresentação de impugnação não 

impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, 

podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o 

juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito 

suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o 

prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao 

executado grave dano de difícil ou incerta reparação. Certificado o trânsito 

em julgado da decisão e transcorrido o prazo do art. 523, mediante o 

recolhimento das respectivas taxas, a parte exeqüente poderá requerer 

diretamente à Secretaria a expedição de certidão, nos termos do art. 517 

do CPC, que servirá também aos fins previstos no art. 782, § 3º, todos do 

Código de Processo Civil. 2. Realizado o pagamento, expeça-se o 

necessário para o levantamento ou conversão em renda do valor 

depositado. Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no item 1, a 

multa e os honorários incidirão sobre o restante. Satisfeito o débito e 

pagas as custas (se for o caso), ou sendo estas de valor inferior ao 

mínimo para inscrição em dívida ativa, arquivem-se os autos. 3. Não 

realizado o pagamento, aplico a multa de dez por cento e, nos termos da 

Súmula 517 do STJ e art. 523, § 1º do CPC, arbitro honorários advocatícios 

de dez por cento. 4. Não realizado o pagamento, determino a penhora via 

sistema BACENJUD. Tratando-se de penhora de valor ínfimo, fica desde já 

autorizado o seu desbloqueio. 5. Se infrutífera ou insuficiente a medida 

anterior, determino a penhora de veículos em nome do(s) Executado(s) 

por meio do Sistema RENAJUD. Caso localizado algum veículo, expeça-se 

mandado de Avaliação, Intimação e Depósito, devendo o executado ser 

cientificado acerca da sua nomeação como depositário do bem 

penhorado, de modo que deverá zelar pela sua conservação, sob pena de 

responder pelos prejuízos causados, conforme dicção do art. 161, § 

único, do CPC. 6. Se ainda não saldado o débito, proceda a Secretaria à 

consulta ao Sistema INFOJUD, a fim de se obter as Declarações de 

Imposto de Renda da parte Executada relativasaos 02 (dois) últimos anos. 

Em sendo positiva a consulta, estes autos deverão tramitar em regime de 

sigilo, devendo a cautela ser anotada na capa dos autos e registrada no 

sistema processual. 7. Havendo bem(ns) nas declarações, expeça-se o 

necessário para penhorá-lo(s). Caso contrário, intime-se a parte 

Exeqüente para ciência e para requerer o que de direito no prazo de 30 

(trinta) dias, sob pena de arquivamento. Nada requerido pela parte 

Exeqüente, arquivem-se aos autos. 8. Realizada(s) penhora(s), intime-se 

a parte Executada na pessoa de seu advogado (art. 841, § 1º do CPC) ou, 

na falta deste, o seu representante legal, ou – se não houver constituído 

advogado nos autos – pessoalmente, de preferência por via postal (artigo 

841, § 2º do CPC). Nos termos do artigo 841, § 4º do CPC, será 

considerada realizada a intimação pela via postal quando o executado 

mudar de endereço sem prévia comunicação ao juízo, fluindo os prazos a 

partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da 

correspondência no primitivo endereço (parágrafo único do art. 274). 9. 

Não havendo impugnação, serão levadas a efeito as medidas necessárias 

para a transferência da propriedade do(s) bem(ns) para a parte 

Exeqüente. Paranatinga/MT, data lançada no sistema. Fabrício Sávio da 

Veiga Carlota Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000262-22.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS VEIGA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO DINIZ DA SILVA OAB - MT17613-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA FELIPPE RUSSI MORENO OAB - MT247324-O (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE FONSECA DE MELLO OAB - SP222219-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA DECISÃO Processo: 

1000262-22.2017.8.11.0044. REQUERENTE: THAIS VEIGA DE CAMPOS 

REQUERIDO: MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS 

ELETRONICOS LTDA Defiro o pedido de desarquivamento de ID 30029732. 

Intime-se a parte exequente para, em 10 dias, requerer o que entender de 

direito. PARANATINGA, 26 de março de 2020. Fabricio Sávio da Veiga 

Carlota Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000104-64.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

IDINEI WEBER (EXEQUENTE)

ROBSON WEBER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA MOERSCHBERGER NEDEL OAB - MT17240-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFFERSON LUIS SILVA MACHADO (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Processo: 

1000104-64.2017.8.11.0044. EXEQUENTE: ROBSON WEBER, IDINEI WEBER 

EXECUTADO: JEFFERSON LUIS SILVA MACHADO Vistos etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. O 

juízo determinou que a parte autora no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestasse interesse em prosseguimento da causa, sob pena de 

extinção do feito. Verifico que a parte autora deixou de promover os atos 

que lhe são afetos, conforme certificado pela Secretaria. Nos termos da 

certidão se torna impossível decidir nos autos por falta de manifestação 

da parte autora. Outrossim, verifica-se que o feito encontra-se paralisado 

em cartório, sem qualquer petição/providência da parte interessada. 

Dispõe a Lei de regência dos Juizados (9.099/95), em seu art. 53, §4º, 

veja-se: 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. Ante ao 

exposto, com fundamento no artigo 53, §4º, da LEI Nº 9.099/95, opino pela 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito em razão do 

comprovado abandono de causa. 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. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Guilherme Audax Cezar 

Fortes 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. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Paranatinga-MT, 

data da assinatura digital. FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010063-71.2016.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI MIZUE MIAKI SCHULA (EXEQUENTE)

COMERCIO DE CALCADOS MIAKI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA GREGÓRIO LIMA OAB - MT0009539A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INGRID RODRIGUES CAVALHEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Processo: 

8010063-71.2016.8.11.0044. EXEQUENTE: COMERCIO DE CALCADOS 

MIAKI LTDA - ME, SUELI MIZUE MIAKI SCHULA EXECUTADO: INGRID 

RODRIGUES CAVALHEIRO Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, 

da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. O juízo determinou que a 

parte autora no prazo de 10 (dez) dias, manifestasse interesse em 

prosseguimento da causa, sob pena de extinção do feito. Verifico que a 

parte autora deixou de promover os atos que lhe são afetos, conforme 

certificado pela Secretaria. Nos termos da certidão se torna impossível 

decidir nos autos por falta de manifestação da parte autora. Outrossim, 

verifica-se que o feito encontra-se paralisado em cartório, sem qualquer 

petição/providência da parte interessada. Dispõe a Lei de regência dos 

Juizados (9.099/95), em seu art. 53, §4º, veja-se: 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. Ante ao exposto, com fundamento no artigo 53, 

§4º, da LEI Nº 9.099/95, opino pela EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem 

resolução do mérito em razão do comprovado abandono de causa. 

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. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Guilherme Audax Cezar Fortes 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. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Paranatinga-MT, data da 

assinatura digital. FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000086-38.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

EVANEIDE RODRIGUES SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEL CARDOSO DE SOUZA OAB - MT0019303A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE PARANATINGA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Processo: 

1000086-38.2020.8.11.0044. REQUERENTE: EVANEIDE RODRIGUES 

SIQUEIRA REQUERIDO: MUNICÍPIO DE PARANATINGA Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. O juízo, 

determinou que a parte requerente no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendasse a inicial, juntando aos autos a hipossuficiência alegada. 

Compulsando, os autos verifica se que a parte requerente não cumpriu 

com a determinação judicial, conforme certidão retro acostada. Assim, 

tendo em vista o não cumprimento da determinação, sobressai a 

irregularidade no processo, autorizando a extinção sem resolução do 

mérito. Nesse sentido, a jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. 

PROCURAÇÃO DESATUALIZADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO 

DO FEITO. É cabível o indeferimento da inicial, com a consequente extinção 

do feito, quando a parte, regularmente intimada, deixa transcorrer "in albis" 

o prazo para realizar a diligência determinada pelo Juízo, não tendo se 

insurgido em momento oportuno. Apelo desprovido, de plano. (Apelação 

Cível Nº 70059562199, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Elisa Carpim Corrêa, Julgado em 03/07/2014)” (TJ-RS - AC: 

70059562199 RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, Data de Julgamento: 

03/07/2014, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 14/07/2014).” Ante o exposto, OPINO pelo indeferimento da petição 

inicial, e, consequentemente pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil Brasileiro. Sem custas e sem honorários, por 

força do disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, 

nada sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, 

conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Guilherme Audax Cezar Fortes 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. Transitado em julgado, ao arquivo 

com baixas. Paranatinga-MT, data da assinatura digital. FABRÍCIO SÁVIO 

DA VEIGA CARLOTA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000685-45.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

PERIVAL MATOS CAMPOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIC RITTER OAB - MT5397/B (ADVOGADO(A))

THAIS VEIGA DE CAMPOS OAB - MT23859/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALBA COIMBRA MARQUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Processo: 

1000685-45.2018.8.11.0044. EXEQUENTE: PERIVAL MATOS CAMPOS 

EXECUTADO: ALBA COIMBRA MARQUES Vistos etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. O 

juízo determinou que a parte autora no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestasse interesse em prosseguimento da causa, sob pena de 

extinção do feito. Verifico que a parte autora deixou de promover os atos 

que lhe são afetos, conforme certificado pela Secretaria. Nos termos da 

certidão se torna impossível decidir nos autos por falta de manifestação 
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da parte autora. Outrossim, verifica-se que o feito encontra-se paralisado 

em cartório, sem qualquer petição/providência da parte interessada. 

Dispõe a Lei de regência dos Juizados (9.099/95), em seu art. 53, §4º, 

veja-se: 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. Ante ao 

exposto, com fundamento no artigo 53, §4º, da LEI Nº 9.099/95, opino pela 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito em razão do 

comprovado abandono de causa. 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. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Guilherme Audax Cezar 

Fortes 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. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Paranatinga-MT, 

data da assinatura digital. FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000096-82.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA FORGIARINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEL CARDOSO DE SOUZA OAB - MT0019303A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE PARANATINGA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Processo: 

1000096-82.2020.8.11.0044. REQUERENTE: ROSANA FORGIARINI 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE PARANATINGA Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. O juízo, determinou que 

a parte requerente no prazo de 15 (quinze) dias, emendasse a inicial, 

juntando aos autos a hipossuficiência alegada. Compulsando, os autos 

verifica se que a parte requerente não cumpriu com a determinação 

judicial, conforme certidão retro acostada. Assim, tendo em vista o não 

cumprimento da determinação, sobressai a irregularidade no processo, 

autorizando a extinção sem resolução do mérito. Nesse sentido, a 

jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 

DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. PROCURAÇÃO 

DESATUALIZADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO. É 

cabível o indeferimento da inicial, com a consequente extinção do feito, 

quando a parte, regularmente intimada, deixa transcorrer "in albis" o prazo 

para realizar a diligência determinada pelo Juízo, não tendo se insurgido 

em momento oportuno. Apelo desprovido, de plano. (Apelação Cível Nº 

70059562199, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Elisa Carpim Corrêa, Julgado em 03/07/2014)” (TJ-RS - AC: 70059562199 

RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, Data de Julgamento: 03/07/2014, Sexta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/07/2014).” 

Ante o exposto, OPINO pelo indeferimento da petição inicial, e, 

consequentemente pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil Brasileiro. Sem custas e sem honorários, por força do disposto no art. 

55 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Guilherme Audax Cezar 

Fortes 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. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Paranatinga-MT, 

data da assinatura digital. FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000094-15.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

IVANIA GOMES DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEL CARDOSO DE SOUZA OAB - MT0019303A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE PARANATINGA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Processo: 

1000094-15.2020.8.11.0044. REQUERENTE: IVANIA GOMES DE SOUZA 

SILVA REQUERIDO: MUNICÍPIO DE PARANATINGA Vistos, etc. Dispensado 

o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. O juízo, determinou 

que a parte requerente no prazo de 15 (quinze) dias, emendasse a inicial, 

juntando aos autos a hipossuficiência alegada. Compulsando, os autos 

verifica se que a parte requerente não cumpriu com a determinação 

judicial, conforme certidão retro acostada. Assim, tendo em vista o não 

cumprimento da determinação, sobressai a irregularidade no processo, 

autorizando a extinção sem resolução do mérito. Nesse sentido, a 

jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 

DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. PROCURAÇÃO 

DESATUALIZADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO. É 

cabível o indeferimento da inicial, com a consequente extinção do feito, 

quando a parte, regularmente intimada, deixa transcorrer "in albis" o prazo 

para realizar a diligência determinada pelo Juízo, não tendo se insurgido 

em momento oportuno. Apelo desprovido, de plano. (Apelação Cível Nº 

70059562199, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Elisa Carpim Corrêa, Julgado em 03/07/2014)” (TJ-RS - AC: 70059562199 

RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, Data de Julgamento: 03/07/2014, Sexta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/07/2014).” 

Ante o exposto, OPINO pelo indeferimento da petição inicial, e, 

consequentemente pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil Brasileiro. Sem custas e sem honorários, por força do disposto no art. 

55 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Guilherme Audax Cezar 

Fortes 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. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Paranatinga-MT, 

data da assinatura digital. FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000110-66.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

VANDA FERNANDES SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEL CARDOSO DE SOUZA OAB - MT0019303A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE PARANATINGA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Processo: 

1000110-66.2020.8.11.0044. REQUERENTE: VANDA FERNANDES 

SOARES REQUERIDO: MUNICÍPIO DE PARANATINGA Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. O juízo, 

determinou que a parte requerente no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendasse a inicial, juntando aos autos a hipossuficiência alegada. 

Compulsando, os autos verifica se que a parte requerente não cumpriu 

com a determinação judicial, conforme certidão retro acostada. Assim, 

tendo em vista o não cumprimento da determinação, sobressai a 

irregularidade no processo, autorizando a extinção sem resolução do 

mérito. Nesse sentido, a jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. 

PROCURAÇÃO DESATUALIZADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO 

DO FEITO. É cabível o indeferimento da inicial, com a consequente extinção 

do feito, quando a parte, regularmente intimada, deixa transcorrer "in albis" 

o prazo para realizar a diligência determinada pelo Juízo, não tendo se 

insurgido em momento oportuno. Apelo desprovido, de plano. (Apelação 

Cível Nº 70059562199, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
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Relator: Elisa Carpim Corrêa, Julgado em 03/07/2014)” (TJ-RS - AC: 

70059562199 RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, Data de Julgamento: 

03/07/2014, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 14/07/2014).” Ante o exposto, OPINO pelo indeferimento da petição 

inicial, e, consequentemente pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil Brasileiro. Sem custas e sem honorários, por 

força do disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, 

nada sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, 

conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Guilherme Audax Cezar Fortes 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. Transitado em julgado, ao arquivo 

com baixas. Paranatinga-MT, data da assinatura digital. FABRÍCIO SÁVIO 

DA VEIGA CARLOTA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000109-81.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELENE SANTOS CARLINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEL CARDOSO DE SOUZA OAB - MT0019303A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE PARANATINGA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Processo: 

1000109-81.2020.8.11.0044. REQUERENTE: ROSELENE SANTOS CARLINI 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE PARANATINGA Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. O juízo, determinou que 

a parte requerente no prazo de 15 (quinze) dias, emendasse a inicial, 

juntando aos autos a hipossuficiência alegada. Compulsando, os autos 

verifica se que a parte requerente não cumpriu com a determinação 

judicial, conforme certidão retro acostada. Assim, tendo em vista o não 

cumprimento da determinação, sobressai a irregularidade no processo, 

autorizando a extinção sem resolução do mérito. Nesse sentido, a 

jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 

DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. PROCURAÇÃO 

DESATUALIZADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO. É 

cabível o indeferimento da inicial, com a consequente extinção do feito, 

quando a parte, regularmente intimada, deixa transcorrer "in albis" o prazo 

para realizar a diligência determinada pelo Juízo, não tendo se insurgido 

em momento oportuno. Apelo desprovido, de plano. (Apelação Cível Nº 

70059562199, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Elisa Carpim Corrêa, Julgado em 03/07/2014)” (TJ-RS - AC: 70059562199 

RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, Data de Julgamento: 03/07/2014, Sexta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/07/2014).” 

Ante o exposto, OPINO pelo indeferimento da petição inicial, e, 

consequentemente pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil Brasileiro. Sem custas e sem honorários, por força do disposto no art. 

55 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Guilherme Audax Cezar 

Fortes 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. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Paranatinga-MT, 

data da assinatura digital. FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000105-44.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

WERNER & CIA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CATIANE MICHELE DIAS OAB - MT0012188A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO ADAMSKI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Processo: 

1000105-44.2020.8.11.0044. REQUERENTE: WERNER & CIA LTDA 

REQUERIDO: PAULO ROBERTO ADAMSKI Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. O juízo, determinou que 

a parte requerente no prazo de 15 (quinze) dias, emendasse a inicial, 

juntando aos autos a hipossuficiência alegada. Compulsando, os autos 

verifica se que a parte requerente não cumpriu com a determinação 

judicial, conforme certidão retro acostada. Assim, tendo em vista o não 

cumprimento da determinação, sobressai a irregularidade no processo, 

autorizando a extinção sem resolução do mérito. Nesse sentido, a 

jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 

DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. PROCURAÇÃO 

DESATUALIZADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO. É 

cabível o indeferimento da inicial, com a consequente extinção do feito, 

quando a parte, regularmente intimada, deixa transcorrer "in albis" o prazo 

para realizar a diligência determinada pelo Juízo, não tendo se insurgido 

em momento oportuno. Apelo desprovido, de plano. (Apelação Cível Nº 

70059562199, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Elisa Carpim Corrêa, Julgado em 03/07/2014)” (TJ-RS - AC: 70059562199 

RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, Data de Julgamento: 03/07/2014, Sexta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/07/2014).” 

Ante o exposto, OPINO pelo indeferimento da petição inicial, e, 

consequentemente pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil Brasileiro. Sem custas e sem honorários, por força do disposto no art. 

55 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Guilherme Audax Cezar 

Fortes 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. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Paranatinga-MT, 

data da assinatura digital. FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000106-29.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDETE MARQUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEL CARDOSO DE SOUZA OAB - MT0019303A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE PARANATINGA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Processo: 

1000106-29.2020.8.11.0044. REQUERENTE: ZILDETE MARQUES DOS 

SANTOS REQUERIDO: MUNICÍPIO DE PARANATINGA Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. O juízo, 

determinou que a parte requerente no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendasse a inicial, juntando aos autos a hipossuficiência alegada. 

Compulsando, os autos verifica se que a parte requerente não cumpriu 

com a determinação judicial, conforme certidão retro acostada. Assim, 

tendo em vista o não cumprimento da determinação, sobressai a 

irregularidade no processo, autorizando a extinção sem resolução do 

mérito. Nesse sentido, a jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. 

PROCURAÇÃO DESATUALIZADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO 

DO FEITO. É cabível o indeferimento da inicial, com a consequente extinção 

do feito, quando a parte, regularmente intimada, deixa transcorrer "in albis" 

o prazo para realizar a diligência determinada pelo Juízo, não tendo se 

insurgido em momento oportuno. Apelo desprovido, de plano. (Apelação 

Cível Nº 70059562199, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Elisa Carpim Corrêa, Julgado em 03/07/2014)” (TJ-RS - AC: 

70059562199 RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, Data de Julgamento: 

03/07/2014, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 
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dia 14/07/2014).” Ante o exposto, OPINO pelo indeferimento da petição 

inicial, e, consequentemente pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil Brasileiro. Sem custas e sem honorários, por 

força do disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, 

nada sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, 

conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Guilherme Audax Cezar Fortes 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. Transitado em julgado, ao arquivo 

com baixas. Paranatinga-MT, data da assinatura digital. FABRÍCIO SÁVIO 

DA VEIGA CARLOTA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000108-96.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

WERNER & CIA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CATIANE MICHELE DIAS OAB - MT0012188A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KRAUSE & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Processo: 

1000108-96.2020.8.11.0044. REQUERENTE: WERNER & CIA LTDA 

REQUERIDO: KRAUSE & CIA LTDA - ME Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. O juízo, determinou que 

a parte requerente no prazo de 15 (quinze) dias, emendasse a inicial, 

juntando aos autos a hipossuficiência alegada. Compulsando, os autos 

verifica se que a parte requerente não cumpriu com a determinação 

judicial, conforme certidão retro acostada. Assim, tendo em vista o não 

cumprimento da determinação, sobressai a irregularidade no processo, 

autorizando a extinção sem resolução do mérito. Nesse sentido, a 

jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 

DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. PROCURAÇÃO 

DESATUALIZADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO. É 

cabível o indeferimento da inicial, com a consequente extinção do feito, 

quando a parte, regularmente intimada, deixa transcorrer "in albis" o prazo 

para realizar a diligência determinada pelo Juízo, não tendo se insurgido 

em momento oportuno. Apelo desprovido, de plano. (Apelação Cível Nº 

70059562199, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Elisa Carpim Corrêa, Julgado em 03/07/2014)” (TJ-RS - AC: 70059562199 

RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, Data de Julgamento: 03/07/2014, Sexta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/07/2014).” 

Ante o exposto, OPINO pelo indeferimento da petição inicial, e, 

consequentemente pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil Brasileiro. Sem custas e sem honorários, por força do disposto no art. 

55 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Guilherme Audax Cezar 

Fortes 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. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Paranatinga-MT, 

data da assinatura digital. FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA Juiz de 

Direito

Comarca de Peixoto de Azevedo

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1001123-03.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

L. T. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CINTIA BEE DE SOUZA PINTO OAB - MT0008011A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. T. B. (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. 1001123-03.2019.8.11.0023 Valor da causa: 

0,00 ESPÉCIE: [Acessão]->ALVARÁ JUDICIAL (1295) POLO ATIVO: Nome: 

LEOCEDIA TERESINHA BEE Endereço: Rua Wilmar Pinto, 44, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: Nome: 

LEOCEDIA TERESINHA BEE Endereço: Teôtonia Vilela, 645, escritório, 

alvorada, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTOR(A) por seu respectivo(a) 

Advogado(a) acerca da certidão (ID 30695628 ). Peixoto de Azevedp-MT , 

26 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.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000017-06.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

LILIVAN OLIVEIRA CORTEZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SIRLENE DE JESUS BUENO OAB - MT0006697S (ADVOGADO(A))

DALINE BUENO FERNANDES OAB - MT15847 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO 03.238.631/0001-31 (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NIUCEIA MARIA CORREA OAB - PR22573 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Vistos. 1. Remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação; 

2. Após, intimem-se as partes para indicarem as provas que pretendem 

produzir, justificando sua pertinência, no prazo de 5 (cinco) dias. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Peixoto de Azevedo/MT, data 

inserida no movimento. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

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

Processo Número: 1000179-98.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Ministério Público da Comarca de Peixoto de Azevedo-MT (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Marcos Antonio Ferreira (REU)

Outros Interessados:

WYGNA BLENDHA DA SILVA TEMPONI (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES
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VISTO . 1. CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a 

qualquer tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência. 2. 

Cite-se a parte requerida pelo procedimento ordinário para responder, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 183 e 335, ambos do 

Código de Processo Civil, advertindo-a que eventual ausência de 

apresentação de resposta, implicará na decretação de sua revelia, 

conforme regra disposta no artigo 344 do mesmo diploma legal. Decorrido 

o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação oportunidade em que: 1.1 – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; 1.2 – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apre-sentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; 1.3 – em sendo 

formulada reconvenção com a contes-tação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se. Expeça-se 

o necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. 

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1000621-64.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

V. R. R. D. P. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCILENA RIBEIRO MEDEIROS OAB - 010.170.601-42 (REPRESENTANTE)

ARLON DE SOUZA PORTO OAB - MT0017958A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELDO DE PELLEGRIN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Vistos. Oficiem-se o TRE/MT, empresas concessionárias de telefonia 

móvel e fixa (VIVO, TIM, OI, CLARO, TELEFÔNICA, BRASIL TELECOM), 

bem como as distribuidoras de energia elétrica do Estado do Mato 

Grosso/MT, solicitando informações quanto ao atual endereço do 

requerido ELDO DE PELLEGRIN – CPF: 023.226.709-01, no prazo de 20 

(vinte) dias. Com a resposta, intime-se a autora para requerer o que 

entender de direito em 15 (quinze) dias. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. Evandro 

Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000927-33.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELITA KEMPER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELITA KEMPER OAB - MT0015090-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Vistos. 1. Homologo o cálculo apresentado à fl. 22999676, vez que 

inexiste oposição por parte da executada, conforme certidão de fl. 

30544683. 2. Expeça-se o competente Requisitório de Pequeno Valor – 

RPV, conforme prevê o artigo 535, § 3º, inciso II, do CPC e artigo 100, §9, 

da Constituição Federal. Anoto que no RPV 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. Registre-se que antes da 

entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil o pagamento por meio 

de requisitório de pequeno valor – RPV era requisitado ao Presidente do 

Tribunal de Justiça. No entanto, conforme disposição do artigo 

retromencionado, a expedição deverá ser realizada já no Juízo de Primeiro 

Grau, e deverá ser dirigida a autoridade na pessoa de quem o ente público 

foi citado para o processo. 4. Desta feita, expeça-se o competente 

requisitório de pequeno valor – RPV e o encaminhe a Procuradoria-Geral 

do Estado, a fim de que efetue o seu pagamento nos termos do artigo 535, 

§ 3º, inciso II, segunda parte, do CPC. 5. 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. Expeça-se o 

necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. Evandro 

Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000036-12.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

JAKSON DARLIN FERREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAKSON DARLIN FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT24855/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Vistos. 1. Homologo o cálculo apresentado à fl. 17446420, vez que 

inexiste oposição por parte da executada, conforme certidão de fl. 

20144039. 2. Expeça-se o competente Requisitório de Pequeno Valor – 

RPV, conforme prevê o artigo 535, § 3º, inciso II, do CPC e artigo 100, §9, 

da Constituição Federal. Anoto que no RPV 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. Registre-se que antes da 

entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil o pagamento por meio 

de requisitório de pequeno valor – RPV era requisitado ao Presidente do 

Tribunal de Justiça. No entanto, conforme disposição do artigo 

retromencionado, a expedição deverá ser realizada já no Juízo de Primeiro 

Grau, e deverá ser dirigida a autoridade na pessoa de quem o ente público 

foi citado para o processo. 4. Desta feita, expeça-se o competente 

requisitório de pequeno valor – RPV e o encaminhe a Procuradoria-Geral 

do Estado, a fim de que efetue o seu pagamento nos termos do artigo 535, 

§ 3º, inciso II, segunda parte, do CPC. 5. 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. Expeça-se o 

necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. Evandro 

Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000184-23.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA BIANCONI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA BIANCONI OAB - MT17794/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Vistos. 1. Homologo o cálculo apresentado à fl. 18310642, vez que 

inexiste oposição por parte da executada, conforme certidão de fl. 

30257129. 2. Expeça-se o competente Requisitório de Pequeno Valor – 

RPV, conforme prevê o artigo 535, § 3º, inciso II, do CPC e artigo 100, §9, 

da Constituição Federal. Anoto que no RPV 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. Registre-se que antes da 

entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil o pagamento por meio 

de requisitório de pequeno valor – RPV era requisitado ao Presidente do 

Tribunal de Justiça. No entanto, conforme disposição do artigo 

retromencionado, a expedição deverá ser realizada já no Juízo de Primeiro 

Grau, e deverá ser dirigida a autoridade na pessoa de quem o ente público 

foi citado para o processo. 4. Desta feita, expeça-se o competente 

requisitório de pequeno valor – RPV e o encaminhe a Procuradoria-Geral 

do Estado, a fim de que efetue o seu pagamento nos termos do artigo 535, 

§ 3º, inciso II, segunda parte, do CPC. 5. 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. Expeça-se o 

necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. Evandro 

Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000913-49.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELITA KEMPER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELITA KEMPER OAB - MT0015090-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Vistos. 1. Homologo o cálculo apresentado à fl. 22914290, vez que 

inexiste oposição por parte da executada, conforme certidão de fl. 

25902901. 2. Expeça-se o competente Requisitório de Pequeno Valor – 

RPV, conforme prevê o artigo 535, § 3º, inciso II, do CPC e artigo 100, §9, 

da Constituição Federal. Anoto que no RPV 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. Registre-se que antes da 

entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil o pagamento por meio 

de requisitório de pequeno valor – RPV era requisitado ao Presidente do 

Tribunal de Justiça. No entanto, conforme disposição do artigo 

retromencionado, a expedição deverá ser realizada já no Juízo de Primeiro 

Grau, e deverá ser dirigida a autoridade na pessoa de quem o ente público 

foi citado para o processo. 4. Desta feita, expeça-se o competente 

requisitório de pequeno valor – RPV e o encaminhe a Procuradoria-Geral 

do Estado, a fim de que efetue o seu pagamento nos termos do artigo 535, 

§ 3º, inciso II, segunda parte, do CPC. 5. 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. Expeça-se o 

necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. Evandro 

Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000591-63.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON ALLAN RODRIGUES PORTELA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON ALLAN RODRIGUES PORTELA OAB - MT0017562A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Vistos. 1. Homologo o cálculo apresentado à fl. 15243360, vez que 

inexiste oposição por parte da executada, conforme certidão de fl. 

20144025. 2. Expeça-se o competente Requisitório de Pequeno Valor – 

RPV, conforme prevê o artigo 535, § 3º, inciso II, do CPC e artigo 100, §9, 

da Constituição Federal. Anoto que no RPV 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. Registre-se que antes da 

entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil o pagamento por meio 

de requisitório de pequeno valor – RPV era requisitado ao Presidente do 

Tribunal de Justiça. No entanto, conforme disposição do artigo 

retromencionado, a expedição deverá ser realizada já no Juízo de Primeiro 

Grau, e deverá ser dirigida a autoridade na pessoa de quem o ente público 

foi citado para o processo. 4. Desta feita, expeça-se o competente 

requisitório de pequeno valor – RPV e o encaminhe a Procuradoria-Geral 

do Estado, a fim de que efetue o seu pagamento nos termos do artigo 535, 

§ 3º, inciso II, segunda parte, do CPC. 5. 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. Expeça-se o 

necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. Evandro 

Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000291-67.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA TERESINHA SOBRINHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA TERESINHA SOBRINHO OAB - MT16009/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Vistos. 1. Homologo o cálculo apresentado à fl. 18907983 , vez que 

inexiste oposição por parte da executada, conforme certidão de fl. 

23605778. 2. Expeça-se o competente Requisitório de Pequeno Valor – 

RPV, conforme prevê o artigo 535, § 3º, inciso II, do CPC e artigo 100, §9, 

da Constituição Federal. Anoto que no RPV 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. Registre-se que antes da 

entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil o pagamento por meio 

de requisitório de pequeno valor – RPV era requisitado ao Presidente do 

Tribunal de Justiça. No entanto, conforme disposição do artigo 

retromencionado, a expedição deverá ser realizada já no Juízo de Primeiro 

Grau, e deverá ser dirigida a autoridade na pessoa de quem o ente público 

foi citado para o processo. 4. Desta feita, expeça-se o competente 

requisitório de pequeno valor – RPV e o encaminhe a Procuradoria-Geral 

do Estado, a fim de que efetue o seu pagamento nos termos do artigo 535, 

§ 3º, inciso II, segunda parte, do CPC. 5. 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. Expeça-se o 

necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. Evandro 

Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000480-45.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

JAKSON DARLIN FERREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAKSON DARLIN FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT24855/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Vistos. 1. Homologo o cálculo apresentado à fl. 20156940, vez que 

inexiste oposição por parte da executada, conforme certidão de fl. 

23961263. 2. Expeça-se o competente Requisitório de Pequeno Valor – 

RPV, conforme prevê o artigo 535, § 3º, inciso II, do CPC e artigo 100, §9, 

da Constituição Federal. Anoto que no RPV 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. Registre-se que antes da 

entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil o pagamento por meio 

de requisitório de pequeno valor – RPV era requisitado ao Presidente do 

Tribunal de Justiça. No entanto, conforme disposição do artigo 

retromencionado, a expedição deverá ser realizada já no Juízo de Primeiro 

Grau, e deverá ser dirigida a autoridade na pessoa de quem o ente público 

foi citado para o processo. 4. Desta feita, expeça-se o competente 

requisitório de pequeno valor – RPV e o encaminhe a Procuradoria-Geral 

do Estado, a fim de que efetue o seu pagamento nos termos do artigo 535, 

§ 3º, inciso II, segunda parte, do CPC. 5. 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. Expeça-se o 

necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. Evandro 

Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000523-16.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO BIANCONI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

VISTOS. INTIME-SE A PARTE AUTORA PARA QUE, EFETUE O 

PAGAMENTO DAS DILIGENCIAS DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO 

DE 15 (QUINZE) DIAS. EXPEÇA-SE O NECESSÁRIO. CUMPRA-SE. PEIXOTO 

DE AZEVEDO/MT, DATA INSERIDA NO MOVIMENTO. EVANDRO JUAREZ 

RODRIGUES JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000355-43.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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DELSEMIR BECCHI (REQUERIDO)

B M G COM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Vistos. Se preenchidos os requisitos previstos no artigo 260 do Código de 

Processo Civil, cumpra-se conforme descrito no campo finalidade, 

servindo a cópia da presente como mandado. Caso contrário, oficie-se 

solicitando a complementação. Após o cumprimento do ato deprecado, 

devolva-se ao Juízo Deprecante com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

com urgência, expedindo o necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data 

inserida no movimento. EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000257-67.2019.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO RODRIGUES COSTA LIMOEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT8920-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELICA VERISSIMO ALVES (REQUERIDO)

JOSE VALMIR BORCHERS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Vistos. Se preenchidos os requisitos previstos no artigo 260 do Código de 

Processo Civil, cumpra-se conforme descrito no campo finalidade, 

servindo a cópia da presente como mandado. Caso contrário, oficie-se 

solicitando a complementação. Após o cumprimento do ato deprecado, 

devolva-se ao Juízo Deprecante com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

com urgência, expedindo o necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data 

inserida no movimento. EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE DIREITO

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

Processo Número: 1000666-68.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

JUCENIR DA ROSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA ALVES DE ANDRADE GOMES OAB - MT26492/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

João Maria Gonçalves (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Vistos. Remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação. 

Após, voltem conclusos. Cumpra-se. Peixoto de Azevedo/MT, data 

inserida no movimento. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000952-46.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELITA KEMPER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELITA KEMPER OAB - MT0015090-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Vistos. 1. Homologo o cálculo apresentado à fl. 23135314, vez que 

inexiste oposição por parte da executada, conforme petição de fl. 

27857208. 2. Expeça-se o competente Requisitório de Pequeno Valor – 

RPV, conforme prevê o artigo 535, § 3º, inciso II, do CPC e artigo 100, §9, 

da Constituição Federal. Anoto que no RPV 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. Registre-se que antes da 

entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil o pagamento por meio 

de requisitório de pequeno valor – RPV era requisitado ao Presidente do 

Tribunal de Justiça. No entanto, conforme disposição do artigo 

retromencionado, a expedição deverá ser realizada já no Juízo de Primeiro 

Grau, e deverá ser dirigida a autoridade na pessoa de quem o ente público 

foi citado para o processo. 4. Desta feita, expeça-se o competente 

requisitório de pequeno valor – RPV e o encaminhe a Procuradoria-Geral 

do Estado, a fim de que efetue o seu pagamento nos termos do artigo 535, 

§ 3º, inciso II, segunda parte, do CPC. 5. 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. Expeça-se o 

necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. Evandro 

Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000909-12.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELITA KEMPER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELITA KEMPER OAB - MT0015090-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Vistos. Cite-se o executado para, querendo, opor impugnação no prazo de 

30 dias, a teor do que dispõe o art. 535 do CPC. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. Evandro 

Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001272-96.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT3127-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALZIRA CERON PEROTTO (REQUERIDO)

ROMILDO PEROTTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Vistos. Oficie-se o Juízo Deprecante da Comarca de Nova Monte 

Verde/MT quanto a petição de fl. 27363120. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. Evandro 

Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000930-85.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELITA KEMPER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELITA KEMPER OAB - MT0015090-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Vistos. 1. Homologo o cálculo apresentado à fl. 23002942, vez que 

inexiste oposição por parte da executada, conforme petição de fl. 

27857207. 2. Expeça-se o competente Requisitório de Pequeno Valor – 

RPV, conforme prevê o artigo 535, § 3º, inciso II, do CPC e artigo 100, §9, 

da Constituição Federal. Anoto que no RPV 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. Registre-se que antes da 

entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil o pagamento por meio 

de requisitório de pequeno valor – RPV era requisitado ao Presidente do 

Tribunal de Justiça. No entanto, conforme disposição do artigo 

retromencionado, a expedição deverá ser realizada já no Juízo de Primeiro 

Grau, e deverá ser dirigida a autoridade na pessoa de quem o ente público 

foi citado para o processo. 4. Desta feita, expeça-se o competente 

requisitório de pequeno valor – RPV e o encaminhe a Procuradoria-Geral 

do Estado, a fim de que efetue o seu pagamento nos termos do artigo 535, 

§ 3º, inciso II, segunda parte, do CPC. 5. 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. Expeça-se o 

necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. Evandro 
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Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000344-48.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

JAKSON DARLIN FERREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAKSON DARLIN FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT24855/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Vistos. 1. Homologo o cálculo apresentado à fl. 19260685, vez que 

inexiste oposição por parte da executada, conforme certidão de fl. 

29943476. 2. Expeça-se o competente Requisitório de Pequeno Valor – 

RPV, conforme prevê o artigo 535, § 3º, inciso II, do CPC e artigo 100, §9, 

da Constituição Federal. Anoto que no RPV 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. Registre-se que antes da 

entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil o pagamento por meio 

de requisitório de pequeno valor – RPV era requisitado ao Presidente do 

Tribunal de Justiça. No entanto, conforme disposição do artigo 

retromencionado, a expedição deverá ser realizada já no Juízo de Primeiro 

Grau, e deverá ser dirigida a autoridade na pessoa de quem o ente público 

foi citado para o processo. 4. Desta feita, expeça-se o competente 

requisitório de pequeno valor – RPV e o encaminhe a Procuradoria-Geral 

do Estado, a fim de que efetue o seu pagamento nos termos do artigo 535, 

§ 3º, inciso II, segunda parte, do CPC. 5. 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. Expeça-se o 

necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. Evandro 

Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000135-79.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON ALLAN RODRIGUES PORTELA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON ALLAN RODRIGUES PORTELA OAB - MT0017562A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Vistos. 1. Homologo o cálculo apresentado à fl. 18052663, vez que 

inexiste oposição por parte da executada, conforme certidão de fl. 

29975845. 2. Expeça-se o competente Requisitório de Pequeno Valor – 

RPV, conforme prevê o artigo 535, § 3º, inciso II, do CPC e artigo 100, §9, 

da Constituição Federal. Anoto que no RPV 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. Registre-se que antes da 

entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil o pagamento por meio 

de requisitório de pequeno valor – RPV era requisitado ao Presidente do 

Tribunal de Justiça. No entanto, conforme disposição do artigo 

retromencionado, a expedição deverá ser realizada já no Juízo de Primeiro 

Grau, e deverá ser dirigida a autoridade na pessoa de quem o ente público 

foi citado para o processo. 4. Desta feita, expeça-se o competente 

requisitório de pequeno valor – RPV e o encaminhe a Procuradoria-Geral 

do Estado, a fim de que efetue o seu pagamento nos termos do artigo 535, 

§ 3º, inciso II, segunda parte, do CPC. 5. 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. Expeça-se o 

necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. Evandro 

Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000216-28.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON ALLAN RODRIGUES PORTELA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON ALLAN RODRIGUES PORTELA OAB - MT0017562A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Vistos. 1. Homologo o cálculo apresentado à fl. 18485813, vez que 

inexiste oposição por parte da executada, conforme certidão de fl. 

29975854. 2. Expeça-se o competente Requisitório de Pequeno Valor – 

RPV, conforme prevê o artigo 535, § 3º, inciso II, do CPC e artigo 100, §9, 

da Constituição Federal. Anoto que no RPV 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. Registre-se que antes da 

entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil o pagamento por meio 

de requisitório de pequeno valor – RPV era requisitado ao Presidente do 

Tribunal de Justiça. No entanto, conforme disposição do artigo 

retromencionado, a expedição deverá ser realizada já no Juízo de Primeiro 

Grau, e deverá ser dirigida a autoridade na pessoa de quem o ente público 

foi citado para o processo. 4. Desta feita, expeça-se o competente 

requisitório de pequeno valor – RPV e o encaminhe a Procuradoria-Geral 

do Estado, a fim de que efetue o seu pagamento nos termos do artigo 535, 

§ 3º, inciso II, segunda parte, do CPC. 5. 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. Expeça-se o 

necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. Evandro 

Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000647-96.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

JAKSON DARLIN FERREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAKSON DARLIN FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT24855/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Vistos. 1. Homologo o cálculo apresentado à fl. 15540705, vez que 

inexiste oposição por parte da executada, conforme certidão de fl. 

17739242. 2. Expeça-se o competente Requisitório de Pequeno Valor – 

RPV, conforme prevê o artigo 535, § 3º, inciso II, do CPC e artigo 100, §9, 

da Constituição Federal. Anoto que no RPV 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. Registre-se que antes da 

entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil o pagamento por meio 

de requisitório de pequeno valor – RPV era requisitado ao Presidente do 

Tribunal de Justiça. No entanto, conforme disposição do artigo 

retromencionado, a expedição deverá ser realizada já no Juízo de Primeiro 

Grau, e deverá ser dirigida a autoridade na pessoa de quem o ente público 

foi citado para o processo. 4. Desta feita, expeça-se o competente 

requisitório de pequeno valor – RPV e o encaminhe a Procuradoria-Geral 

do Estado, a fim de que efetue o seu pagamento nos termos do artigo 535, 

§ 3º, inciso II, segunda parte, do CPC. 5. 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. Expeça-se o 

necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. Evandro 

Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002394-44.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA TRITICOLA ERECHIM - COTREL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Vistos. Se preenchidos os requisitos previstos no artigo 260 do Código de 
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Processo Civil, cumpra-se conforme descrito no campo finalidade, 

servindo a cópia da presente como mandado. Caso contrário, oficie-se 

solicitando a complementação. Após o cumprimento do ato deprecado, 

devolva-se ao Juízo Deprecante com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

com urgência, expedindo o necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data 

inserida no movimento. EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1000841-62.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Ministério Público da Comarca de Peixoto de Azevedo-MT (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO DA SILVA FILHO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

IOLANDA DOS SANTOS MORAES (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

S E N T E N Ç A Trata-se de Execução de Título Judicial, ajuizado por 

ISABELA CRISTIANA MORAES SILVA em face do MARIO DA SILVA 

FILHO. No decorrer do procedimento, a parte executada efetuou o 

pagamento do débito devido, conforme petição de fl. 29829899. É o 

relatório. Decido. Como se depreende dos autos, executado quitou 

integralmente a dívida. O feito executivo, portanto, alcançou o seu objetivo, 

consoante a regra do art. 924, II, do Código de Processo Civil: “Art. 924. 

Extingue-se a execução quando: II – a obrigação for satisfeita;” Ante o 

exposto, havendo o pagamento integral do débito, declaro extinta a 

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

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se, com as baixas e anotações 

de estilo. 1. Oficie-se a conta única para vinculação dos valores 

depositados às fls. 24297911; 2. Expeça-se alvará judicial em favor da 

parte autora/genitora para levantamento da quantia bloqueada, conforme 

petição de fls. 29829899. Sem custas e honorários. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida 

no movimento. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000354-29.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MARTINHO FERREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAKSON DARLIN FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT24855/O 

(ADVOGADO(A))

FABIANE LEMOS MELO OAB - MT0010569A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

S E N T E N Ç A Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO COM RESTITUIÇÃO E REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE PARCELAS 

movida por MARTINHO FERREIRA DA SILVA em face de BANCO CELETEM 

S/A. Às fls. 26339256 adveio a informação de acordo entre as partes. É o 

relatório. Decido. Inicialmente cumpre registrar que a conciliação 

pressupõe a existência de partes divergentes, com interesses 

conflitantes, que, de comum acordo, fazem concessões recíprocas na 

busca de prevenir ou extinguir o litígio. Preconiza o artigo 139, incisos II e 

V do Código de Processo Civil que o juiz velará pela rápida solução do 

litígio, buscando atingir a conciliação das partes, sendo que, caso isso 

ocorra, o processo será decidido com resolução do mérito, na forma do 

artigo 487, inciso III “b” do CPC. Desta forma, o acordo entabulado pelas 

partes será homologado pelo juiz, que atuará como terceiro imparcial, 

atribuindo validade à conciliação. Assim, a homologação do acordo pelo 

magistrado possui o condão de atribuir validade de decisão judicial ao 

acordo, sendo que o juiz somente procederá a esse ato quando entender 

que a forma em que o acordo foi realizado pelas partes, atende não 

somente à legislação pertinente ao caso, como, também, seu senso de 

justiça. A livre manifestação da vontade das partes em encerrar o litígio 

tem que ser respeitada pelo julgador, não podendo sofrer interferência 

indevida já que a este, salvo nas hipóteses de grosseira ilegalidade, cabe 

apenas averiguar o aspecto formal do ato e, se resguardado pela 

legalidade, ratificá-lo. Nesse sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. SENTENÇA 

PROFERIDA. POSSIBILIDADE. ARTIGO 125, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL. Proferida a sentença e, ainda que transitada em julgado, 

não há óbice para a homologação de acordo celebrado posteriormente. 

Nos termos do artigo 125, inciso IV, do Código de Processo Civil, compete 

ao magistrado tentar conciliar as partes a qualquer tempo, objetivando, 

com isso, solucionar o conflito de interesses submetido ao crivo do Poder 

Judiciário. Cabe ao julgador buscar, a todo momento, mesmo após a 

prolação de sentença, a conciliação das partes, no intuito de alcançar o 

fim maior do processo, qual seja, a pacificação dos conflitos, com a rápida 

solução dos litígios, segundo o inciso II do artigo 125 do Estatuto 

Processual Civil. Sendo as partes maiores e capazes, além de o direito ser 

disponível, razão não há para a recusa na homologação de acordo (...)”. 

(TJDF; Rec. 2009.00.2.009007-3; Ac. 369.020; Sexta Turma Cível; Relatora 

Desembargadora Ana Maria Duarte Amarante Brito; DJ 13/08/2009). Desta 

forma, verificada a presença dos requisitos legais a validar o acordo, o 

juiz o homologará, não havendo se falar em qualquer nulidade do ato, 

quando não se vislumbre prejuízo para as partes. No caso, constato que o 

acordo celebrado preserva os interesses das partes e não constato 

nenhuma irregularidade na avença apresentada em juízo. Por esta razão, 

HOMOLOGO para que produzam os seus jurídicos e legais efeitos o 

acordo celebrado e, consequentemente, julgo extinto o processo, com 

resolução de mérito, o que faço com fulcro assente no artigo 487, inciso III 

“b” do Código de Processo Civil. Na mesma oportunidade, Determino: 

Diante do princípio da causalidade, condeno a parte requerida ao 

pagamento das custas processuais: I – remetam-se ao cartório distribuidor 

para cálculo das custas e despesas processuais; II - intime-se o requerido 

para pagamento das custas, no prazo de 15 dias, sob pena de averbação 

no distribuidor e expedição de certidão de dívida ativa e protesto. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Peixoto de Azevedo/MT, 

data inserida no movimento. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001198-42.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JHADY LIMA TRUILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE SICREDI NORTE - MT EXECUTADO: 

JHADY LIMA TRUILHO. S E N T E N Ç A COOPERATIVA DE CRÉDITO DE 

LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE- SICREDI 

NORTE - MT ajuizou o presente processo contra JHADY LIMA TRUILHO, 

pleiteando a execução de título extrajudicial. Sobreveio petição da 

Exequente informando sobre a ocorrência de acordo envolvendo as 

partes, pleiteando a suspensão do feito (fls. 28773073). É o relatório. D E 

C I D O. Compete ao Juiz, em qualquer grau de jurisdição, mesmo após a 

prolação de sentença de mérito, homologar acordo entre as partes, 

porquanto a vontade destas quando se trata de direito disponível. O 

acordo de fls. 28773073, obviamente atende aos interesses das partes, 

razão pela qual sua homologação se impõe. No caso dos autos é aplicável 

a regra do art.922 do CPC, in verbis: Art. 922. Convindo as partes, o juiz 

declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo 

exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação. 

Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o 

processo retomará o seu curso. Com efeito, a extinção da execução 

antes do termo final do acordo, acarretará prejuízo ao credor, porquanto 

afasta a possibilidade de reativar o curso da ação de execução, 

obrigando-o a ajuizar nova execução para ver adimplido o seu crédito. 

Neste sentido a jurisprudência: APELAÇÃO CIVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS 

BANCÁRIOS. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. ACORDO. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO. SUSPENSÃO. Suspensão do processo de execução até o 

cumprimento integral do acordo. Possibilidade. É compatível a homologação 

do acordo com a suspensão do processo até o cumprimento da obrigação 
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pela parte adversa. APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70046025409, Segunda Câmara Especial Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Altair de Lemos Junior, Julgado em 25/04/2012). APELAÇÃO 

CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL. 1. ERRO MATERIAL. APELO TEMPESTIVO. A alegação de 

erro material do acórdão das fls. 63-64 deve ser acolhida para reconhecer 

a tempestividade do recurso de apelação. 2. MÉRITO DO APELO. ACORDO 

LEVADO A EFEITO PELAS PARTES. PARCELAMENTO DO DÉBITO. 

INCIDÊNCIA DO ARTIGO 792 DO CPC. SUSPENSÃO DO FEITO. O acordo 

entre as partes, objetivando o parcelamento do débito, implica a 

suspensão do processo e não a sua extinção. ERRO MATERIAL 

RECONHECIDO. APELO PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70043950443, 

Segunda Câmara Especial Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Fernando Flores Cabral Junior, Julgado em 26/10/2011). Destarte, 

impõe-se a suspensão da execução nos termos do acordo, porquanto o 

adimplemento da dívida implica extinção definitiva da execução e, por outro 

lado, o inadimplemento implica prosseguimento do processo de execução 

nos seus termos legais. Ante o exposto, HOMOLOGO, para que surta, os 

seus jurídicos e legais efeitos, o acordo de fls. 28773073, que se regerá 

pelas cláusulas e condições nele contidas. Por conseguinte, suspendo o 

curso da presente execução, até o efetivo cumprimento da transação nos 

termos do artigo 922, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Expeça-se 

o necessário. Peixoto de Azevedo, data inserida no movimento. Evandro 

Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000296-89.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MLM ACIONAMENTOS E AUTOMACAO ELETRICA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS DE FREITAS CARNEIRO OAB - MG175508 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIA MINERADORA OURO PAZ S.A. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

EXEQUENTE: MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELÉTRICA LTDA. 

EXECUTADO: CIA MINERADORA OURO PAZ S/A. S E N T E N Ç A MLM 

ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELÉTRICA LTDA ajuizou o presente 

processo contra CIA MINERADORA OURO PAZ S/A, pleiteando a 

execução de título extrajudicial. Sobreveio petição informando sobre a 

ocorrência de acordo envolvendo as partes, pleiteando a suspensão do 

feito (fls. 26688973). É o relatório. D E C I D O. Compete ao Juiz, em 

qualquer grau de jurisdição, mesmo após a prolação de sentença de 

mérito, homologar acordo entre as partes, porquanto a vontade destas 

quando se trata de direito disponível. O acordo de fls. 26688973, 

obviamente atende aos interesses das partes, razão pela qual sua 

homologação se impõe. No caso dos autos é aplicável a regra do art.922 

do CPC, in verbis: Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa 

a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o 

executado cumpra voluntariamente a obrigação. Parágrafo único. Findo o 

prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso. 

Com efeito, a extinção da execução antes do termo final do acordo, 

acarretará prejuízo ao credor, porquanto afasta a possibilidade de reativar 

o curso da ação de execução, obrigando-o a ajuizar nova execução para 

ver adimplido o seu crédito. Neste sentido a jurisprudência: APELAÇÃO 

CIVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. 

ACORDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SUSPENSÃO. Suspensão do 

processo de execução até o cumprimento integral do acordo. 

Possibilidade. É compatível a homologação do acordo com a suspensão do 

processo até o cumprimento da obrigação pela parte adversa. APELAÇÃO 

PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70046025409, Segunda Câmara Especial 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Altair de Lemos Junior, Julgado 

em 25/04/2012). APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 1. ERRO MATERIAL. APELO 

TEMPESTIVO. A alegação de erro material do acórdão das fls. 63-64 deve 

ser acolhida para reconhecer a tempestividade do recurso de apelação. 2. 

MÉRITO DO APELO. ACORDO LEVADO A EFEITO PELAS PARTES. 

PARCELAMENTO DO DÉBITO. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 792 DO CPC. 

SUSPENSÃO DO FEITO. O acordo entre as partes, objetivando o 

parcelamento do débito, implica a suspensão do processo e não a sua 

extinção. ERRO MATERIAL RECONHECIDO. APELO PROVIDO. (Apelação 

Cível Nº 70043950443, Segunda Câmara Especial Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Fernando Flores Cabral Junior, Julgado em 26/10/2011). 

Destarte, impõe-se a suspensão da execução nos termos do acordo, 

porquanto o adimplemento da dívida implica extinção definitiva da 

execução e, por outro lado, o inadimplemento implica prosseguimento do 

processo de execução nos seus termos legais. Ante o exposto, 

HOMOLOGO, para que surta, os seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

de fls. 26688973, que se regerá pelas cláusulas e condições nele 

contidas. Por conseguinte, suspendo o curso da presente execução, até o 

efetivo cumprimento da transação nos termos do artigo 922, do Código de 

Processo Civil. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Peixoto de Azevedo, 

data inserida no movimento. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000012-47.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

A J S OLIVEIRA & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEFFERSON CAVALCANTI PAIXAO OAB - MT23125-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERNECI AFONSO LAVALL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

EXEQUENTE: A J S OLIVEIRA & CIA LTDA - ME. EXECUTADO: ERNECI 

AFONSO LAVALL. S E N T E N Ç A A J S OLIVEIRA & CIA LTDA - ME 

ajuizou o presente processo contra ERNECI AFONSO LAVALL, pleiteando 

a execução de título extrajudicial. Sobreveio petição informando sobre a 

ocorrência de acordo envolvendo as partes, pleiteando a suspensão do 

feito (fls. 29469913). É o relatório. D E C I D O. Compete ao Juiz, em 

qualquer grau de jurisdição, mesmo após a prolação de sentença de 

mérito, homologar acordo entre as partes, porquanto a vontade destas 

quando se trata de direito disponível. O acordo de fls. 29469913, 

obviamente atende aos interesses das partes, razão pela qual sua 

homologação se impõe. No caso dos autos é aplicável a regra do art.922 

do CPC, in verbis: Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa 

a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o 

executado cumpra voluntariamente a obrigação. Parágrafo único. Findo o 

prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso. 

Com efeito, a extinção da execução antes do termo final do acordo, 

acarretará prejuízo ao credor, porquanto afasta a possibilidade de reativar 

o curso da ação de execução, obrigando-o a ajuizar nova execução para 

ver adimplido o seu crédito. Neste sentido a jurisprudência: APELAÇÃO 

CIVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. 

ACORDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SUSPENSÃO. Suspensão do 

processo de execução até o cumprimento integral do acordo. 

Possibilidade. É compatível a homologação do acordo com a suspensão do 

processo até o cumprimento da obrigação pela parte adversa. APELAÇÃO 

PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70046025409, Segunda Câmara Especial 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Altair de Lemos Junior, Julgado 

em 25/04/2012). APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 1. ERRO MATERIAL. APELO 

TEMPESTIVO. A alegação de erro material do acórdão das fls. 63-64 deve 

ser acolhida para reconhecer a tempestividade do recurso de apelação. 2. 

MÉRITO DO APELO. ACORDO LEVADO A EFEITO PELAS PARTES. 

PARCELAMENTO DO DÉBITO. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 792 DO CPC. 

SUSPENSÃO DO FEITO. O acordo entre as partes, objetivando o 

parcelamento do débito, implica a suspensão do processo e não a sua 

extinção. ERRO MATERIAL RECONHECIDO. APELO PROVIDO. (Apelação 

Cível Nº 70043950443, Segunda Câmara Especial Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Fernando Flores Cabral Junior, Julgado em 26/10/2011). 

Destarte, impõe-se a suspensão da execução nos termos do acordo, 

porquanto o adimplemento da dívida implica extinção definitiva da 

execução e, por outro lado, o inadimplemento implica prosseguimento do 

processo de execução nos seus termos legais. Ante o exposto, 

HOMOLOGO, para que surta, os seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

de fls. 29469913, que se regerá pelas cláusulas e condições nele 

contidas. Por conseguinte, suspendo o curso da presente execução, até o 

efetivo cumprimento da transação nos termos do artigo 922, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Peixoto de Azevedo, data inserida no movimento. Evandro 

Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1000938-62.2019.8.11.0023

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070527/3/2020 Página 232 de 272



Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO MARIANO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDEMAR SOUZA SANTOS OAB - MT22516/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEDIEL MOTA GONÇALVES (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

S E N T E N Ç A Trata-se de AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO 

proposta por BENEDITO MARIANO em face de JEDIEL MOTA GONÇALVES. 

No decorrer do procedimento, a parte autora informou não ter mais 

interesse no prosseguimento do feito, postulando pela extinção nos 

termos do artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil (fl. 31). 

Relatei. DECIDO. Tendo em vista a manifestação de fl., extingo o feito sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários. Transitada em julgado, 

arquivem-se com as devidas baixas e anotações. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida 

no movimento. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000787-33.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO LIMA BORGES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

S E N T E N Ç A Trata-se de Execução de Título Judicial, ajuizado por 

BANCO BRADESCO S/A., em face do FLÁVIO LIMA BORGES. No decorrer 

do procedimento, a parte executada efetuou o pagamento do débito 

devido, conforme petição de fl. 29595904. É o relatório. Decido. Como se 

depreende dos autos, executado quitou integralmente a dívida. O feito 

executivo, portanto, alcançou o seu objetivo, consoante a regra do art. 

924, II, do Código de Processo Civil: “Art. 924. Extingue-se a execução 

quando: II – a obrigação for satisfeita;” Ante o exposto, havendo o 

pagamento integral do débito, declaro extinta a execução, com fulcro no 

artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em 

julgado, arquivem-se, com as baixas e anotações de estilo. Sem custas e 

honorários. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Peixoto de 

Azevedo/MT, data inserida no movimento. Evandro Juarez Rodrigues Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000293-37.2019.8.11.0023

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:

LINA ROSA NUNES COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

S E N T E N Ç A Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APRENSÃO proposta por 

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA em face de LINA 

ROSA NUNES COSTA. No decorrer do procedimento, a parte autora 

informou não ter mais interesse no prosseguimento do feito, postulando 

pela extinção nos termos do artigo 485, inciso VIII do Código de Processo 

Civil (fl. 21146081). Relatei. DECIDO. Tendo em vista a manifestação de fl. 

21146081, extingo o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 

485, inciso VIII do Código de Processo Civil. Sem condenação em custas e 

honorários. Transitada em julgado, arquivem-se com as devidas baixas e 

anotações. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Peixoto de 

Azevedo/MT, data inserida no movimento. Evandro Juarez Rodrigues Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000130-57.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT16807-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESSANDRO ALVES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

AUTOR: BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. 

REQUERIDA: JESSANDRO ALVES DA SILVA. Visto. BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, ingressou com a presente 

ação de busca e apreensão em face de JOSÉ JESSANDRO ALVES DA 

SILVA, ambos já qualificados na inicial, alegando em síntese: Alega a 

autora que firmou com a parte requerida Contrato de Financiamento, para 

aquisição do seguinte bem: ESPÉCIE: AUTOMOVEL MARCA/MODELO: 

FORD/FIESTA ROCAM SEDAN (PULSE/CLAS ANO: 2013/2013 CHASSI: 

9BFZF54P7D8464765 PLACA: OBK0892 COR: PRATA. A dívida contraída 

foi de R$ 31.245,00(trinta e um mil e duzentos e quarenta e cinco reais), a 

ser paga em 60 prestações fixas mensais. Afirma que a parte ré deixou 

de efetuar o pagamento sendo constituída em mora (fls. 17997631 e 

17997634), e como consequência o contrato venceu-se antecipadamente. 

Requer seja concedida liminar de busca e apreensão do bem, citando a 

parte ré para pagar a integralidade da dívida indicada, acrescida dos 

encargos pactuados, e contestar dentro do prazo. Com a inicial vieram os 

documentos (fls.). À fl. 18337434 foi deferida a liminar no sentido de 

determinar a busca e apreensão do bem, conforme requerido. 

Devidamente citada (fl. 21508376), a parte ré deixou transcorrer in albis o 

prazo para defesa. Assim, o Auto de Busca e Apreensão e Depósito foi 

lavrado às fls. 21508373, sendo o bem depositado em mãos do 

representante legal do autor. É O RELATÓRIO. DECIDO. O feito 

encontra-se maduro para decisão, não mais havendo provas a serem 

produzidas. Insta esclarecer que a ação de busca e apreensão é restrita 

aos limites do Decreto-Lei nº911/69, artigo 3º, § 2º, onde a defesa só 

pode alegar o pagamento do débito vencido ou ainda o cumprimento de 

suas obrigações contratuais. O pedido se acha devidamente instruído. 2.1 

DA REVELIA: Analisando os autos, verifico que devidamente citada a 

requerida não apresentou contestação no prazo legal, de modo que restou 

configurada a revelia, nos termos do artigo 344 do Código de Processo 

Civil, verbis: Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado 

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

autor. Assim, decreta-se a revelia da Requerida, por se tratar de direitos 

disponíveis, reconhecendo-se como verdadeiros os fatos narrados na 

inicial. 2.2 DO JULGAMENTO ANTECIPADO: O caso é de julgamento 

antecipado da lide, na forma do artigo 355, inciso II, do Código de Processo 

Civil. Isso porque a matéria é exclusivamente de direito, não se trata de 

direito indisponível, não houve resposta escrita, a prova é documental e 

está juntada nos autos. Neste contexto, não é demais destacar que “No 

sistema de persuasão racional, ou livre convencimento motivado, adotado 

pelo Código de Processo Civil, o juiz é o destinatário final da prova, a quem 

cabe a análise da conveniência e necessidade da sua produção (...)” 

(STJ, AgRg no Ag 1341770/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2011, DJe 01/07/2011). (Grifei) Melhor 

esclarecendo, “Sendo o juiz o destinatário da prova, cabe a ele, com base 

em seu livre convencimento, avaliar a necessidade desta, podendo 

determinar a sua produção até mesmo de ofício, conforme prevê o art. 130 

do Código de Processo Civil ”(STJ, AgRg no Ag 1114441/SP, Rel. Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 16/12/2010, DJe 

04/02/2011). (Grifei) No caso dos autos, a documentação até aqui juntada 

é mais que suficiente para o desate da questão litigiosa, que passa, 

primordialmente, pela análise de temas jurídicos, sendo desnecessária a 

produção de outras provas. No caso em tela, é de se reconhecer a 

inadimplência da requerida, uma vez que devidamente comprovada nos 

autos, bem como pelo fato de não ter a parte ré negado sua dívida. Assim, 

não pode ser outra a solução senão a consolidação do bem nas mãos do 

autor em virtude da inadimplência operada pela parte ré, a qual foi 

notificada extrajudicialmente para efetuar o pagamento. Ex Positis, e pelo 

que mais dos atos consta, com fundamento no decreto nº911/69 e a nova 

redação dada pela lei nº10931/04, julgo procedente a presente ação, 

declarando rescindido o contrato e consolidando nas mãos do autor o 

domínio e a posse plena e exclusiva do bem constante do auto de busca e 
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apreensão de fl. 21508373, cuja apreensão liminar torno definitiva, 

levantando-se o depósito judicial e sendo facultada a sua venda, julgando 

extinto o processo com resolução de mérito de acordo com o disposto no 

artigo 487, inciso I, do CPC. Sucumbente, arcará a parte requerida com as 

custas processuais e honorários advocatícios ao patrono do autor, estes 

fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art.85, §2º, 

CPC). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Diligências 

necessárias. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. 

Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000855-46.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOELSON FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

S E N T E N Ç A Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APRENSÃO proposta por 

AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A em face de 

JOELSON FERREIRA DA SILVA. No decorrer do procedimento, a parte 

autora informou não ter mais interesse no prosseguimento do feito, 

postulando pela extinção nos termos do artigo 485, inciso VIII do Código de 

Processo Civil (fl. 23825138). Relatei. DECIDO. Tendo em vista a 

manifestação de fl. 23825138, extingo o feito sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários. Transitada em julgado, arquivem-se com as devidas 

baixas e anotações. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. Evandro Juarez 

Rodrigues Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000151-33.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO BATISTA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DEUZAMAR FERREIRA NUNES OAB - MT22222/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDO DA CONCEIÇÃO ALMEIDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIOVANNE GOMES ARAUJO OAB - MT0019911A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

S E N T E N Ç A MARIA DO CARMO BATISTA DE CARVALHO ajuizou 

AÇÃO DE DIVÓRCIO em face de RAIMUNDO DA CONCEIÇÃO ALMEIDA, 

sustentando ter se casado com a requerida em 21/02/1979 e adotado o 

regime de comunhão parcial de bens. Ressalta-se, que tiveram 2 (dois) 

filhos, todos maiores de idade e não possuem bens a partilhar. Com a 

inicial juntou documentos de fls.. Foi realizada a citação por edital (fl. 

19223060) e nomeado curador especial ao demandado que ofereceu 

contestação por negativa geral (fls. 22638369). É o relatório. Fundamento 

e Decido. Com a promulgação da Emenda Constitucional nº 66 de 

13/07/2010 foi reformado o conteúdo do §6º do artigo 226 da Constituição 

Federal, não mais exigindo o decurso de tempo para a ruptura da vida em 

comum, bastando somente à vontade de dissolver o vínculo conjugal, sem 

a necessidade de expor o porquê da impossibilidade da comunhão de 

vida. A parte requerente manifestou essa vontade, não havendo, portanto, 

qualquer óbice à decretação do divórcio. Pelo exposto, julgo PROCEDENTE 

o pedido inicial e decreto o divórcio de MARIA DO CARMO BATISTA DE 

CARVALHO e RAIMUNDO DA CONCEIÇÃO ALMEIDA, com fundamento no 

artigo 226, § 6º, da Constituição Federal. Por consequência, JULGO 

EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, o que faço nos termos 

do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 

1.578, § 2º, do Código Civil, a opção pela manutenção ou não do nome de 

casada é da requerida, havendo manifestação quanto ao retorno à 

utilização do nome de solteira, que deverá passar a chamar: MARIA DO 

CARMO BATISTA DE CARVALHO. Havendo atuação do advogado 

GIOVANNE GOMES ARAÚJO, como curador especial (fls. 18414433), 

condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários 

advocatícios, no valor de 3 URH, com fundamento no item 15.1 da 

Resolução 096/2007 (tabela de honorários advocatícios da Ordem dos 

Advogados do Brasil), devendo a Secretaria expedir a competente 

certidão ao causídico. Sem custas. Transitada em julgado, expeça-se 

mandado de averbação e, a seguir arquivem-se os autos, com as cautelas 

de praxe. Publique-se, registre-se e intime-se. Cumpra-se. Peixoto de 

Azevedo/MT, data inserida no movimento. Evandro Juarez Rodrigues Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000352-59.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MARTINHO FERREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAKSON DARLIN FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT24855/O 

(ADVOGADO(A))

FABIANE LEMOS MELO OAB - MT0010569A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

S E N T E N Ç A Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débitos, 

ajuizado pelo MARTINHO FERREIRA DE SOUZA, em face do BANCO 

CETELEM S/A. No decorrer do procedimento, a parte executada efetuou o 

pagamento do débito devido, conforme petição de fl. 28562792. É o 

relatório. Decido. Como se depreende dos autos, executado quitou 

integralmente a dívida. O feito executivo, portanto, alcançou o seu objetivo, 

consoante a regra do art. 924, II, do Código de Processo Civil: “Art. 924. 

Extingue-se a execução quando: II – a obrigação for satisfeita;” Ante o 

exposto, havendo o pagamento integral do débito, declaro extinta a 

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

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se, com as baixas e anotações 

de estilo. Na mesma oportunidade, Determino: Diante do princípio da 

causalidade, condeno a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais: I – remetam-se ao cartório distribuidor para cálculo das 

custas e despesas processuais; II - intime-se o requerido para pagamento 

das custas, no prazo de 15 dias, sob pena de averbação no distribuidor e 

expedição de certidão de dívida ativa e protesto. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no 

movimento. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000948-43.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SORAYA CRISTINE CARVALHO DUARTE OAB - PR15604 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO CLAUDINEI DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

S E N T E N Ç A Trata-se de Execução Fiscal, ajuizado pelo MUNICÍPIO DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO, em face do MARCIO CLAUDINEI DE SOUZA. No 

decorrer do procedimento, a parte executada efetuou o pagamento do 

débito devido, conforme petição de fl. 17746309. É o relatório. Decido. 

Como se depreende dos autos, executado quitou integralmente a dívida. O 

feito executivo, portanto, alcançou o seu objetivo, consoante a regra do 

art. 924, II, do Código de Processo Civil: “Art. 924. Extingue-se a execução 

quando: II – a obrigação for satisfeita;” Ante o exposto, havendo o 

pagamento integral do débito, declaro extinta a execução, com fulcro no 

artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em 

julgado, arquivem-se, com as baixas e anotações de estilo. Na mesma 

oportunidade, Determino: Diante do princípio da causalidade, condeno a 

parte requerida ao pagamento das custas processuais: I – remetam-se ao 

cartório distribuidor para cálculo das custas e despesas processuais; II - 

intime-se o requerido para pagamento das custas, no prazo de 15 dias, 

sob pena de averbação no distribuidor e expedição de certidão de dívida 

ativa e protesto. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Peixoto 
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de Azevedo/MT, data inserida no movimento. Evandro Juarez Rodrigues 

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000376-19.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE DOS SANTOS SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CONCEICAO FABIANE DA SILVA OAB - MT26259/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000376-19.2020.8.11.0023 POLO ATIVO:TATIANE DOS 

SANTOS SOARES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CONCEICAO 

FABIANE DA SILVA 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: Sala de 

Audiência de Conciliação Data: 07/05/2020 Hora: 13:00 , no endereço: 

RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - 

MT - CEP: 78530-000 . 26 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Comarca de Pontes e Lacerda

Diretoria do Fórum

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001195-20.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA CRUZ DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MICHEL ROBSON OLIVEIRA ROCHA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE FORO 

DA COMARCA DE PONTES E LACERDA JUIZADOS EDITAL DE INTIMAÇÃO 

Prazo do Edital: 30 Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) 

DE DIREITO CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA PROCESSO n. 

1001195-20.2019.8.11.0013 Valor da causa: R$ 900,00 ESPÉCIE: 

[Acidente de Trânsito]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) POLO ATIVO: Nome: ALESSANDRA CRUZ DE SOUZA Endereço: 

RUA 09, 03, RESIDENCIAL FLORAIS, PONTES E LACERDA - MT - CEP: 

POLO PASSIVO: Nome: MICHEL ROBSON OLIVEIRA ROCHA Endereço: 

RUA 09, 33, RESIDENCIAL FLORAIS, PONTES E LACERDA - MT - CEP: 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA(S) PARTE AUTORA, acima 

qualificada, atualmente em local incerto e não sabido, nos termos do art. 

5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, no importe de 

R$557,84, a que foi condenado nos termos da r. sentença de ID 

20257072. Este valor deverá ser pago de forma separada, sendo 

R$413,40 para recolhimento da guia de custas e R$144,44 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. 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 OLIVEIRA MORAES, 

digitei. , 26 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000542-52.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ZORAIDE FLORES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 13 de maio de 2019, às 15h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000542-52.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ZORAIDE FLORES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Nos termos do art. 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerente, para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, no importe de 

R$557,09, a que foi condenado nos termos da sentença de ID 20931477. 

Este valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$413,40 para 

recolhimento da guia de custas e R$143,69 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 sistema PJe.

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003038-54.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JAQUELINE JERONIMO SILVA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIVIANA DE JESUS HIDALGO OAB - MT0016042A (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1003038-54.2018.8.11.0013. 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA EXECUTADO: JAQUELINE 

JERONIMO SILVA - ME 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. Conforme espelho anexo, libero o valor de R$ 

360,52. Expeça-se alvará em favor do Município. Arquive-se. BacenJud 

2.0 - Sistema de Atendimento ao Poder Judiciário EJUBY.FRANCA 

segunda-feira, 02/03/2020 Minutas | Ordens judiciais | Contatos de I. 

Financeira | Relatórios Gerenciais | Ajuda | Sair Parte superior do formulário 

Detalhamento de Minuta para Ordens Judiciais de Desbloqueios, 

Transferências e/ou Reiterações, para Bloqueio de Valores O Comitê 

Gestor do Bacen Jud Informa: - As corretoras e as distribuidoras de títulos 

e valores mobiliários (instituições financeiras que custodiam investimentos 

de devedores) já estão respondendo ordens de bloqueio de valores 

mobiliários pelo sistema BACENJUD 2.0. Os valores apresentados podem 

sofrer alterações devido a oscilações em aplicações financeiras e/ou a 

incidência de impostos. Clique aqui para obter ajuda na configuração da 

impressão, e clique aqui para imprimir. Dados do bloqueio Situação da 

Solicitação: Aguardando protocolamento As ações de transferências, 

desbloqueios e reiterações selecionadas devem ser protocoladas para 

que as mesmas possam ser submetidas às instituições financeiras. 

Número do Protocolo: 20190008842061 Número do Processo: 

100303838-54 Tribunal: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO Vara/Juízo: 6003 - 1.ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerdas 

Juiz Solicitante do Bloqueio: Leonardo de Araujo Costa Tumiati 

(Protocolizado por Andre Torres Franca) Tipo/Natureza da Ação: 

Execução Fiscal CPF/CNPJ do Autor/Exeqüente da Ação: Nome do 

Autor/Exeqüente da Ação: Município de Pontes e Lacerda Deseja bloquear 

conta-salário? Não Usuário que criou a minuta: Andre Torres Franca 

(EJUBY.FRANCA) Juiz solicitante da minuta: Leonardo de Araujo Costa 

Tumiati (EJUBY.TUMIATI) Relação de réus/executados • Para exibir os 

detalhes de todos os réus/executados clique aqui. • Para ocultar os 

detalhes de todos os réus/executados clique aqui. 005.017.081-38 - 

JAQUELINE JERONIMO SILVA [Total bloqueado (bloqueio original e 

reiterações):R$R$ 3.379,32 ] [Quantidade atual de não respostas: 0] 

Respostas CAIXA ECONOMICA FEDERAL / Todas as Agências / Todas as 

Contas Data/Hora Protocolo Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor (R$) 

Resultado (R$) Saldo Bloqueado Remanescente (R$) Data/Hora 

Cumprimento 27/08/2019 13:34 Bloq. Valor Leonardo de Araujo Costa 

Tumiati 3.018,80 (03) Cumprida parcialmente por insuficiência de saldo. 

2.758,87 2.758,87 28/08/2019 02:40 Transferir valor Instituição:BANCO DO 

BRASIL SA Agência:3834 Tipo créd. jud:Geral Leonardo de Araujo Costa 

Tumiati (EJUBY.TUMIATI) 2.758,87 Aguardando Protocolamento - - BCO 

BRASIL / Todas as Agências / Todas as Contas Data/Hora Protocolo Tipo 

de Ordem Juiz Solicitante Valor (R$) Resultado (R$) Saldo Bloqueado 

Remanescente (R$) Data/Hora Cumprimento 27/08/2019 13:34 Bloq. Valor 

Leonardo de Araujo Costa Tumiati 3.018,80 (03) Cumprida parcialmente 

por insuficiência de saldo. 620,45 620,45 28/08/2019 05:38 Desbloquear 

valor Leonardo de Araujo Costa Tumiati (EJUBY.TUMIATI) 360,52 

Aguardando Protocolamento - - Não Respostas Não há não-resposta para 

este réu/executado Parte inferior do formulário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000770-27.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

A. G. R. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA CUNHA GOMES OAB - 014.049.101-58 (REPRESENTANTE)

ARETUSA APARECIDA FRANCISCA MOREIRA OAB - MT13095/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO IMPULSIONO OS AUTOS VISANDO A INTIMAÇÃO DAS PARTES 

QUANTO AO CÁLCULO APRESENTADO PELA CONTADORIA. PONTES E 

LACERDA/MT, 26 DE MARÇO DE 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001142-73.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ALFREDO 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)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte autora, para manifestação nos autos, no prazo 

de 05 (cinco) dias. Pontes e Lacerda/MT, 26 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001050-27.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELOIDE MIRANDA XAVIER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO OAB - MT0008834A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001050-27.2020.8.11.0013. AUTOR(A): 

ELOIDE MIRANDA XAVIER REU: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos Defiro a AJG, ante a 

afirmação de lei. Cite-se o requerido com as advertências legais para 

apresentar resposta, querendo e no prazo legal de 30 (trinta) dias, sob 

pena de revelia e confissão quanto a matéria de fato. Realizada a citação 

e sendo apresentada a contestação dê-se vista ao autor para 

impugnação. DETERMINO a realização de exame pericial e, para tanto, 

NOMEIO como perito nos autos o ilustre médico Doutor LAURO LARAYA 

JÚNIOR – CRM/RO 2785 (endereço: R. Gonçalves Dias, n. 191, sala 3, 

(térreo) Ed. Saint German, Centro, Vilhena - RO. Cep. 76980-000. Tel. 69 – 

3322-9822 / 8131-0601 / ortopedistasperitos@hotmail.com), o qual deverá 

ser intimado acerca da nomeação levada a efeito, independentemente de 

compromisso, e deverá exercer escrupulosamente o encargo, devendo 

responder os quesitos formulados pelas partes e apresentar outras 

considerações que entender pertinentes, contando, a partir da realização 

do exame, com o prazo de 30 (trinta) dias para a entrega do laudo (art. 

465, “caput”, c/c o art. 466, “caput”, ambos do NCPC). ARBITRO os 

honorários periciais devidos ao perito ora nomeado no valor de R$ 450,00 

(quatrocentos e cinquenta reais) forte nos arts. 1º e 3º, § 1º, ambos da 

Resolução nº 541/2007 do Conselho da Justiça Federal, a serem arcados 

pela Justiça Federal. Deverá o (a) Gestor(a) Judiciário(a) mediante 

impulsionamento por certidão, via DJE, intimar a parte autora e, mediante 

remessa dos autos, intimar a autarquia requerida acerca da data aprazada 

para a perícia, bem como para que, caso queiram, apresentem quesitos e 

indiquem assistentes técnicos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, § 

1º, incisos II e III, do NCPC). Faço consignar que o(a) requerente deverá 

comparecer na perícia a ser designada, independentemente, de intimação. 

Com o laudo pericial nos autos, vista às partes para se manifestarem 

sobre ele, no prazo de 15 (quinze) dias. (art. 477, §1º, do NCPC). Por fim, 

com o integral cumprimento das determinações acima mencionadas, 

promova a conclusão dos autos. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001053-79.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL RAMOS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO(A))

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA OAB - MT0020236A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001053-79.2020.8.11.0013. AUTOR: 

SAMUEL RAMOS DA SILVA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos Defiro a AJG, ante a afirmação de lei. Cite-se o requerido 

com as advertências legais para apresentar resposta, querendo e no 

prazo legal de 30 (trinta) dias, sob pena de revelia e confissão quanto a 

matéria de fato. Realizada a citação e sendo apresentada a contestação 

dê-se vista ao autor para impugnação. DETERMINO a realização de exame 

pericial e, para tanto, NOMEIO como perito nos autos o ilustre médico 

Doutor LAURO LARAYA JÚNIOR – CRM/RO 2785 (endereço: R. Gonçalves 

Dias, n. 191, sala 3, (térreo) Ed. Saint German, Centro, Vilhena - RO. Cep. 

7 6 9 8 0 - 0 0 0 .  T e l .  6 9  –  3 3 2 2 - 9 8 2 2  /  8 1 3 1 - 0 6 0 1  / 

ortopedistasperitos@hotmail.com), o qual deverá ser intimado acerca da 

nomeação levada a efeito, independentemente de compromisso, e deverá 
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exercer escrupulosamente o encargo, devendo responder os quesitos 

formulados pelas partes e apresentar outras considerações que entender 

pertinentes, contando, a partir da realização do exame, com o prazo de 30 

(trinta) dias para a entrega do laudo (art. 465, “caput”, c/c o art. 466, 

“caput”, ambos do NCPC). ARBITRO os honorários periciais devidos ao 

perito ora nomeado no valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta 

reais) forte nos arts. 1º e 3º, § 1º, ambos da Resolução nº 541/2007 do 

Conselho da Justiça Federal, a serem arcados pela Justiça Federal. 

Deverá o (a) Gestor(a) Judiciário(a) mediante impulsionamento por 

certidão, via DJE, intimar a parte autora e, mediante remessa dos autos, 

intimar a autarquia requerida acerca da data aprazada para a perícia, bem 

como para que, caso queiram, apresentem quesitos e indiquem 

assistentes técnicos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, § 1º, incisos 

II e III, do NCPC). Faço consignar que o(a) requerente deverá comparecer 

na perícia a ser designada, independentemente, de intimação. Com o laudo 

pericial nos autos, vista às partes para se manifestarem sobre ele, no 

prazo de 15 (quinze) dias. (art. 477, §1º, do NCPC). Por fim, com o integral 

cumprimento das determinações acima mencionadas, promova a 

conclusão dos autos. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. , 25 de março de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 162560 Nr: 1597-55.2018.811.0013

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Romer Silva dos Santos, Rogério Xavier da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Administradora de Consorcios Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO MOREIRA RODRIGUES - 

OAB:21494/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3.056/MT.

 Teste

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 139578 Nr: 3525-75.2017.811.0013

 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: FERNANDO SIMIOLI CORRÊA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVONY MARIA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Éber dos Santos - 

OAB:MT19.476

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VITOR BRAGA - 

OAB:8.443

 Partes capazes, legítimas e bem representadas. Juízo Competente para 

conhecer da causa, não existindo causas de suspensão e impedimento a 

serem reconhecidas. Pedido juridicamente possível e conforme os ditames 

da lei processual. Quanto à causa de pedir, o provimento jurisdicional é 

adequado e necessário ao atendimento da pretensão deduzida.

‘Ab initio’, ao analisar o pedido inicial fico em dúvida se estamos diante de 

uma ação petitória ou possessória, muito por causa do ‘nomen iuris’ dado 

pelo autor: “AÇÃO DE REIVINDICATÓRIA DE POSSE”, o que poderia ser 

relevado e ser considerado apenas uma impropriedade técnica. Todavia, 

ao discorrer sobre os fatos aparentemente trata da propriedade, vez que 

nunca menciona ter exercido a posse, entretanto, logo após passa a pedir 

a reintegração da posse, inclusive um dos pedidos, cito: “a procedência 

da presente ação para que seja confirmada a liminar e o Autor seja 

reintegrado e mantido definitivamente na posse do imóvel/terreno que lhe 

pertence”. Inclusive, desconhecia em que local ficava o imóvel, sem saber 

se incidia o IPTU, vez que pensava estar em área “periférica”.

A reintegração de posse constitui-se em um tipo de ação possessória, 

aplicada nos casos em que o possuidor perde a sua posse, injustamente, 

para um terceiro. As razões dessa perda podem ser múltiplas: violência, 

clandestinidade, ou precariedade, podendo ainda pleitear indenização por 

perdas e danos.

(...)

ISSO POSTO,

JULGO IMPROCEDENTE os pedidos de reintegração da posse do imóvel 

indicado na inicial.

Condeno a requerente ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que ora fixo em 15% sobre o valor da causa, 

diante da relativa complexidade e empenho dos profissionais.

PRI. Transitado em julgado, arquivem-se.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001613-55.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - MT11054-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TEONI SOUZA DE JESUS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1001613-55.2019.8.11.0013 Tipo: Cível Espécie: BUSCA E 

APREENSÃO (181) PARTE AUTORA: REQUERENTE: ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA PARTE RÉ: REQUERIDO: TEONI 

SOUZA DE JESUS Tendo em vista o teor da certidão do oficial de justiça 

(ID 29053362), intimo a parte autora para manifestação, no prazo legal. 

Pontes e Lacerda, 26/03/2020. 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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002849-42.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES BARBOSA FILHO OAB - MT0017556S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA TURISMO E TRANSPORTES EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1002849-42.2019.8.11.0013 Tipo: Cível Espécie: BUSCA E 

APREENSÃO (181) PARTE AUTORA: REQUERENTE: MAPFRE SEGUROS 

GERAIS S.A PARTE RÉ: REQUERIDO: AMANDA TURISMO E 

TRANSPORTES EIRELI - ME Certifico que a contestação apresentada nos 

autos (IDs 30192610 e seguintes) é tempestiva. Assim, intimo a parte 

autora para apresentar impugnação, no prazo legal. Pontes e Lacerda, 

26/03/2020. 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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002868-48.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES BARBOSA FILHO OAB - MT0017556S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA TURISMO E TRANSPORTES EIRELI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE RONALDO PEREIRA DE JESUS OAB - MT27312/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1002868-48.2019.8.11.0013 Tipo: Cível Espécie: BUSCA E 

APREENSÃO (181) PARTE AUTORA: REQUERENTE: MAPFRE SEGUROS 

GERAIS S.A PARTE RÉ: REQUERIDO: AMANDA TURISMO E 

TRANSPORTES EIRELI - ME Certifico que a contestação apresentada nos 

autos (IDs 30194301 e seguintes) é tempestiva. Assim, intimo a parte 
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autora para apresentar impugnação, no prazo legal. Pontes e Lacerda, 

26/03/2020. 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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002869-33.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES BARBOSA FILHO OAB - MT0017556S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA TURISMO E TRANSPORTES EIRELI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE RONALDO PEREIRA DE JESUS OAB - MT27312/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1002869-33.2019.8.11.0013 Tipo: Cível Espécie: BUSCA E 

APREENSÃO (181) PARTE AUTORA: REQUERENTE: MAPFRE SEGUROS 

GERAIS S.A PARTE RÉ: REQUERIDO: AMANDA TURISMO E 

TRANSPORTES EIRELI - ME Certifico que a contestação apresentada nos 

autos (IDs 30191105 e seguintes) é tempestiva. Assim, intimo a parte 

autora para apresentar impugnação, no prazo legal. Pontes e Lacerda, 

26/03/2020. 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002614-12.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LINDAURA MARIA JESUINA DOS SANTOS (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: 1002614-12.2018.8.11.0013. AUTOR(A): 

LINDAURA MARIA JESUINA DOS SANTOS REU: INSS-INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Vistos. DEFIRO o pedido de Id. 29562301. 

Por consequência, EXPEÇA-SE 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 

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, CUMPRA-SE o restante do acórdão de Id. 29522681. 

Pontes e Lacerda, 26 de março de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues 

Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1003542-60.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO GONCALVES FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FÁBIO RIBAS TERRA OAB - MT0007205A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO EVANGELISTA DE FREITAS (REU)

Hermes de Souza Ribeiro (REU)

JONATAS CONEGUNDES (REU)

Marineusa Rodrigues Ribeiro (REU)

Josias Gonçalves Ribeiro (REU)

Heraldo de Souza Ribeiro (REU)

RUI PERRUT (REU)

Hercules de Sousa Ribeiro (REU)

Guilherme de Souza Campos (REU)

Poliana de Souza campos (REU)

ELIAS FRANCISCO DE MATOS (REU)

Grimaldo Clementino Campos (REU)

JOSIAS GONÇALVES RIBEIRO (REU)

GRIMALDO CLEMENTINO CAMPOS (REU)

Gilmar Rodrigues de Oliveira (REU)

REGINA APARECIDA DE MORAIS (REU)

Milton Souza Ribeiro (REU)

MARIA DE LOURDES FALCÃO (REU)

DIRCE DE SOUSA CONEGUNDES (REU)

BIGAIR DE SOUZA PERRUT (REU)

TALITA RODRIGUES DE SOUZA RIBEIRO (REU)

MARIA JOSE DE SOUZA FREITAS (REU)

D. D. S. M. (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1003542-60.2018.8.11.0013. AUTOR(A): 

FABIO GONCALVES FERREIRA REU: BIGAIR DE SOUZA PERRUT, DIRCE 

DE SOUSA CONEGUNDES, MARIA JOSE DE SOUZA FREITAS, TALITA 

RODRIGUES DE SOUZA RIBEIRO, D. D. S. M., RUI PERRUT, JONATAS 

CONEGUNDES, GERALDO EVANGELISTA DE FREITAS, JOSIAS 

GONÇALVES RIBEIRO, ELIAS FRANCISCO DE MATOS, GRIMALDO 

CLEMENTINO CAMPOS, MARIA DE LOURDES FALCÃO, REGINA 

APARECIDA DE MORAIS, GRIMALDO CLEMENTINO CAMPOS, GUILHERME 

DE SOUZA CAMPOS, POLIANA DE SOUZA CAMPOS, JOSIAS 

GONÇALVES RIBEIRO, MARINEUSA RODRIGUES RIBEIRO, HERCULES DE 

SOUSA RIBEIRO, HERALDO DE SOUZA RIBEIRO, HERMES DE SOUZA 

RIBEIRO, MILTON SOUZA RIBEIRO, GILMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA 

Vistos. INDEFIRO, por ora, o pedido de Id. 29785303, uma vez que a parte 

requerente não exauriu todos os meios de citação dos requeridos. 

Ademais, DETERMINO a busca de endereço dos requeridos junto ao 

Sistema de Informações Eleitorais (Siel), Renajud e Infojud, atentando-se 

para o fato de que são casados e possuem o mesmo endereço. Na 

hipótese de localização de endereços diversos daqueles já diligenciados, 

CITEM-SE os requeridos, na forma do art. 246, I, do Novo Código de 

Processo Civil. Cumprida todas as determinações supra e não havendo 

resposta acerca de novos endereços dos requeridos, CITEM-SE por edital 

na forma do artigo 246, inciso IV, do NCPC. Caso decorra o prazo de 

citação por edital, “in albis”, CERTIFIQUE-SE e desde já NOMEIO como 

curador especial a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, nos 

termos do art. 72, inciso II, do NCPC, a quem os autos deverão ser 

remetidos e após a manifestação, dar-se-á vista a parte autora para 

requerer o que entender de direito, vindo-me, a seguir, os autos 

conclusos. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes e Lacerda, 26 

de março de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002267-42.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ADAMES IND E COM DE RACOES E SUPLEMENTOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO DE ALMEIDA FREITAS BORGES OAB - MS12202 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERLEY FERNANDES PINTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1002267-42.2019.8.11.0013. 

EXEQUENTE: ADAMES IND E COM DE RACOES E SUPLEMENTOS LTDA 

EXECUTADO: WANDERLEY FERNANDES PINTO Vistos. DEFIRO o pedido 

de Id. 29499692, para o fim de DETERMINAR a expedição de ofício ao 

Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso (INDEA), 

unidade de Pontes e Lacerda, a fim de que seja bloqueada a transferência 

da titularidade de tantas cabeças de gado vacum por ventura registradas 

em nome de WANDERLEY FERNANDES PINTO, portador do CPF nº. 

805.394.751-49, necessárias à satisfação da dívida de R$ 21.230,22 

(vinte e um mil, duzentos e trinta reais e vinte e dois centavos). No mais, 

INCLUA-SE o nome do devedor nos cadastros dos órgãos de proteção ao 

crédito, por meio do Sistema SerasaJud. CUMPRA-SE, providenciando-se 
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o necessário. Pontes e Lacerda, 26 de março de 2020. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002676-18.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ESTER BERNARDO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HAILTON MAGIO OAB - MT15839/O (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 DESPACHO Processo: 1002676-18.2019.8.11.0013. 

REQUERENTE: ESTER BERNARDO DA SILVA. REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. Vistos. ACOLHO a justificativa retro. 

Deste modo, INTIME-SE o perito para que forneça nova data para 

realização da perícia. Em seguida, INTIME-SE a requerente por intermédio 

de seu advogado e via DJE. CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 26 de março 

de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1003400-28.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CLEZIA CAETANO DA SILVA (EMBARGANTE)

CARLOS ALBERTO DA SILVA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLUCIA ALVES DE SOUZA TOLON OAB - MT21059/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO FABRICIO LIO PENARIOL (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANILO BORGES COELHO OAB - MT26030/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1003400-28.2019.8.11.0011. 

EMBARGANTE: CLEZIA CAETANO DA SILVA, CARLOS ALBERTO DA 

SILVA EMBARGADO: ALESSANDRO FABRICIO LIO PENARIOL 

AGUARDE-SE o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos do 

processo nº. 1001902-91.2019.8.11.0011. Após, à conclusão. Pontes e 

Lacerda, 26 de março de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de 

Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 154024 Nr: 9919-98.2017.811.0013

 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: MARCELO CASTILHO CARDOSO, DENISE DIAS DE 

OLIVEIRA CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Balbino Sobrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE PACHECO QUIDA - 

OAB:15376, Ricardo Quidá - OAB:2.625/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandra Marisa Balbino da 

Trindade - OAB:3638/MT

 Vistos.

MANTENHO a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Além disso, em razão da ausência, até o momento, de atribuição de efeito 

suspensivo ao recurso, DETERMINO o cumprimento integral da decisão 

proferida à fl. 415.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 63539 Nr: 3879-13.2011.811.0013

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

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

 PARTE AUTORA: José Ferreira Filho

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT, Rafael Nevack Ribeiro - OAB:15.196/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

JOSÉ FERREIRA FILHO, devidamente qualificado, apresentou pedido de 

cumprimento de sentença (fls. 276/280), requerendo que o Instituto 

Nacional do Seguro Social fosse intimado para pagar o montante de R$ 

64.127,51 (sessenta e quatro mil, cento e vinte e sete reais e cinquenta e 

um centavos), quantia tornada líquida após a implantação do benefício 

previdenciário contido nos autos.

Após ter sido intimado, a autarquia ré apresentou impugnação às fls. 

285/291, dando conta de que o valor a ser pago à exequente seria de R$ 

50.633,08 (cinquenta mil, seiscentos e trinta e três reais e oito centavos).

Com efeito, apesar da divergência dos cálculos, o exequente anuiu com o 

valor atribuído pelo executado e, por consequência, requereu a expedição 

de ordem de pagamento.

Deste modo, considerando a concordância quanto ao cálculo trazido às 

fls. 287/288, HOMOLOGO o seu teor e, ademais, DETERMINO:

I – a confecção de expediente administrativo, a ser remetido à Presidência 

do e. Tribunal Regional Federal da Primeira Região, para a realização do 

pagamento da quantia em dinheiro equivalente a R$ 46.030,07 (quarenta e 

seis mil, trinta reais e sete centavos), em benefício de José Ferreira Filho 

(art. 2º, § 3º, da Resolução nº 405/2016-CJF), expedindo-se a requisição 

de pequeno valor e fazendo-se o pagamento na ordem de apresentação e 

à conta do respectivo crédito;

II – a confecção de expediente administrativo, a ser remetido à Presidência 

do e. Tribunal Regional Federal da Primeira Região, para a realização do 

pagamento da quantia em dinheiro equivalente a R$ 4.603,01 (quatro mil, 

seiscentos e três reais e um centavo), em benefício de Fabricio de 

Almeida Teixeira (art. 2º, § 3º, da Resolução nº 405/2016-CJF), 

expedindo-se a requisição de pequeno valor e fazendo-se o pagamento 

na ordem de apresentação e à conta do respectivo crédito.

INTIME-SE via DJE.

EXPEÇA-SE o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 96791 Nr: 710-76.2015.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAB Pontes e Lacerda LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fundação Medico Assitencial do Trabalhador 

Rural

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS DE OLIVEIRA 

GUIMARAES JUNIOR - OAB:5959

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Soares Gonçalves - 

OAB:13850/MT

 Vistos.

INTIME-SE a parte exequente, por meio de seus advogados e via DJE, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, requeira o que entender pertinente ao 

prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 101480 Nr: 2727-85.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CFL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:205961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Soares Borges - 

OAB:8409

 Vistos.

DEFIRO o pedido formulado na fl. 257 e, consequentemente, SUSPENDO o 

processo pelo prazo de 1 (um) ano, com fundamento no art. 921, III, § 1º, 

do NCPC.

Logo, DETERMINO a remessa dos autos ao arquivo, excluindo-o do 

Relatório Estatístico das Atividades Forenses e anotando-se o prazo da 

suspensão no sistema informatizado de controle processual (Sistema 
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Apolo), nos termos do art. 1.149 da CNGC.

Decorrido o prazo supra, sem manifestação, mantenha-se os autos no 

arquivo, promovendo-se novo agendamento no sistema Apolo, quanto ao 

início do prazo quinquenal de que trata o §4° do art. 921 do NCPC, findo o 

qual deverá ser promovido à conclusão do feito.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 145174 Nr: 5761-97.2017.811.0013

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elídia Vieira da Silva Franco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de José Carlos Franco, Smilly 

Gonçalves Franco, Fernanda Franco Gonçalves, Monica Meira Souto, 

Jean Carlos do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON DONIZETH DE FREITAS 

FARIA - OAB:4.202

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INDEFIRO o pedido de fl. 86, uma vez que não exauriu todos os meios de 

citação do herdeiro.

Ademais, DETERMINO a busca de endereço de Smilly Gonçalves Franco 

junto ao Sistema de Informações Eleitorais (Siel).

Na hipótese de localização de endereços diversos daqueles já 

diligenciados, CITE-SE o interessado na forma do art. 246, I, do Novo 

Código de Processo Civil.

Cumprida todas as determinações supra e não havendo resposta acerca 

de novos endereços, CITE-SE a parte interessada por edital, na forma do 

art. 246, IV, do Novo Código de Processo Civil.

 Caso decorra o prazo de citação por edital, “in albis”, CERTIFIQUE-SE e 

desde já NOMEIO como curador especial a Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso, nos termos do art. 72, inciso II, do NCPC, a quem os autos 

deverão ser remetidos e após a manifestação, dar-se-á vista ao 

exequente para requerer o que entender de direito, vindo-me, a seguir, os 

autos conclusos.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 157646 Nr: 11674-60.2017.811.0013

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Auro Camara Matos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARETUSA APARECIDA 

FRANCISCA MOREIRA - OAB:13095-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora, para que, no prazo de 10 (dez) dias, esclareça 

qual é o montante encontrado a título de parcelas retroativas, uma vez que 

a manifestação de fls. 129/130 está em contradição com a planilha 

apresentada nos autos.

Decorrido o prazo encimado, à conclusão.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 164560 Nr: 2403-90.2018.811.0013

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL IRENE CHUBE

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

MANOEL IRENE CHUBE, devidamente qualificado, interpôs o RECURSO DE 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO de fls. 76/79, alegando a ocorrência de 

omissão na decisão proferida às fls. 70/72.

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 (fl. 88).

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 às fls. 76/79, que o 

embargante, sob o pretexto de eliminar situação de omissão, vale-se do 

recurso dos embargos declaratórios com o fito de proporcionar o reexame 

da matéria já abordada de forma satisfatória pela decisão de fls. 70/72, 

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 o decisório.

Logo, à luz de tal contexto fático-jurídico, revelador da circunstância de 

que a decisão 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 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 
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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/contrariedade na sentença de fls. 70/72, 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 decisório lançado às fls. 70/72.

DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para apresentação de recurso 

(art. 1.026, “caput”, do NCPC).

INTIMEM-SE via DJE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 103225 Nr: 3424-09.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE KERN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido formulado nas fls. 220/221 e, consequentemente, 

DETERMINO a inscrição do executado Paulo Henrique Kern (CPF: 

606.048.242-20) junto ao cadastro de inadimplentes do Serasa, por meio 

do Sistema SERASAJUD, na condição de devedor do Banco Bradesco 

S/A, no montante de R$ 68.158,84 (sessenta e oito mil, cento e cinquenta 

e oito reais e oitenta e quatro centavos), conforme cálculo de fl. 170.

Ademais, SUSPENDO o processo pelo prazo de 1 (um) ano, com 

fundamento no art. 921, III, § 1º, do NCPC.

Logo, DETERMINO a remessa dos autos ao arquivo, excluindo-o do 

Relatório Estatístico das Atividades Forenses e anotando-se o prazo da 

suspensão no sistema informatizado de controle processual (Sistema 

Apolo), nos termos do art. 1.149 da CNGC.

Decorrido o prazo supra, sem manifestação, mantenha-se os autos no 

arquivo, promovendo-se novo agendamento no sistema Apolo, quanto ao 

início do prazo quinquenal de que trata o §4° do art. 921 do NCPC, findo o 

qual deverá ser promovido à conclusão do feito.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 107975 Nr: 5398-81.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEMBLEY DE LIMA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:17.196/A, FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ - 

OAB:22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido formulado na fl. 182 e, consequentemente, SUSPENDO o 

processo pelo prazo de 1 (um) ano, com fundamento no art. 921, III, § 1º, 

do NCPC.

Logo, DETERMINO a remessa dos autos ao arquivo, excluindo-o do 

Relatório Estatístico das Atividades Forenses e anotando-se o prazo da 

suspensão no sistema informatizado de controle processual (Sistema 

Apolo), nos termos do art. 1.149 da CNGC.

Decorrido o prazo supra, sem manifestação, mantenha-se os autos no 

arquivo, promovendo-se novo agendamento no sistema Apolo, quanto ao 

início do prazo quinquenal de que trata o §4° do art. 921 do NCPC, findo o 

qual deverá ser promovido à conclusão do feito.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 134743 Nr: 1346-71.2017.811.0013

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

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

 PARTE AUTORA: CSP, Selaina Rosa dos Santos, Marineide Gomes, ARGP

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

CHAMO O FEITO À ORDEM.

Considerando que os benefícios previdenciários são pagos para os filhos 

até eles completarem 21 (vinte e um) anos de idade (art. 16, I, da Lei 

8.213/1991), REVOGO os itens “I” e “II” da decisão de fl. 197 e, 

consequentemente, mantenho inalterado o valor que cada autora estava 

recebendo do benefício implantado nos autos, ou seja, 50% (cinquenta por 

cento) para a coautora Ana Raniely Gomes Pereira e 50% (cinquenta por 

cento) para a coautora Carla Santos Pereira.

Caso seja necessário, OFICIE-SE a autarquia requerida, para que 

mantenha o pagamento do benefício na proporção de 50% (cinquenta por 

cento) para cada autora.

MANTENHO na íntegra o restante da decisão de fl. 197.

Cumprido o comando acima, 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.

INTIMEM-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 87656 Nr: 5359-55.2013.811.0013

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

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

 PARTE AUTORA: Jose Augustinho Vicente

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 5359-55.2013.811.0013

Código nº 87656

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida por JOSÉ AUGUSTINHO 

VICENTE em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

Em atenção à manifestação trazida à fl. 172, verifica-se que o causídico 

que atua no feito possui mandato outorgando-lhe poderes para receber 

valores em Juízo e deles dar quitação (“vide” fl. 15).

Assim sendo, com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido 

formulado à fl. 172, e por consequência, DETERMINO que sejam adotadas 

as providências necessárias para expedição de alvará, conforme valores 

de fl. 175, com observância na Resolução 11/2014-TP.

Dessa forma, tomando-se em consideração que a extinção só produz 

efeito quando declarada por sentença, conforme o disposto no art. 925 do 

NCPC bem como conclui-se, a toda evidência, inexistir débito 

remanescente, de sorte que em face da existência de prova plena de 

pagamento — cujo proceder aos cânones dos art. 313 ‘usque’ art. 326, 

todos do NCC —, a extinção do feito é medida que sobressai.

Cumpridas tais determinações, considerando que esta era a única 

providência ainda devida pelo Juízo, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil.

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.

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 da Parte Autora
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 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 137331 Nr: 2539-24.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SBFC, ALFDC, LFC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDER DE LACERDA SILVA - 

OAB:18773/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 Vistos.

Como sabido, o juiz esgota sua jurisdição com a prolação da sentença, a 

qual, depois de publicada, só poderá ser alterada nos casos previstos no 

artigo 494 do CPC, ou seja, para que sejam corrigidas inexatidões 

materiais ou erros de cálculo, ou através de embargos de declaração, o 

que não é o caso da petição de folhas retro.

 Sobre o tema:

“AGRAVO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA 

QUE ANULOU A SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO PROFERIDA E 

PUBLICADA. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. A sentença 

constitui o principal ato do processo. O art. 494 do Código de Processo 

Civil (CPC/2015) é expresso ao determinar que depois de proferida, o juiz 

que a lavrou esgota sua função jurisdicional, sendo-lhe permitido somente 

corrigir inexatidões materiais ou erros de cálculo. Na espécie, não se 

verifica nenhuma das hipóteses legais permissivas da alteração ou 

anulação da sentença pelo Juiz de primeiro grau de jurisdição. (TJ-SP -AI: 

21446782120168260000 SP 2144678-21.2016.8.26.0000, Relator: Adilson 

de Araujo, Data de Julgamento: 13/09/2016, 31ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 13/09/2016)”

Com base nesses fundamentos, INDEFIRO, pois, os requerimentos de fls. 

299/302.

CERTIFIQUE-SE a secretaria acerca do trânsito em julgado da sentença 

proferida nos autos.

Após, REMETA-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento.

 CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 166680 Nr: 3493-36.2018.811.0013

 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 Credito Financiamento e 

Investimento.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANI CAMPOS MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:147020

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

B. V. FINANCEIRA S.A C.F.I, qualificada nos autos, ajuizou AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR contra SILVANO CAMPOS 

MACIEL, também qualificado nos autos.

Com a inicial vieram os documentos de folhas retro.

Deferida a liminar, o o autor requereu a desistência do processo (fls. 

74/75).

E os autos vieram conclusos.

É o relatório, fundamento e decido.

De acordo com a informação constante dos autos, o autor não mais 

pretende prosseguir com o trâmite do presente feito.

 Ressalto que a extinção do presente feito não faz coisa julgada material, 

podendo o autor, promover nova ação junto ao Poder Judiciário, se assim 

entender conveniente.

Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, 

o que faço com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de 

Processo Civil.

CONDENO o autor ao pagamento das custas e taxas judiciárias, 

observando, entretanto, o recolhimento efetuado por ocasião da 

distribuição da ação

Deixo de condenar o autor em honorários advocatícios à vista da 

inexistência da triangularização processual, uma vez que, “in casu”, a 

citação é válida somente quando ocorre previamente a Busca e 

Apreensão.

Considerando que o pedido de desistência do feito é ato incompatível com 

o pleito recursal (NCPC, art. 1.000, parágrafo único), DETERMINO a 

certificação do trânsito em julgado.

Após, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

de estilo.

Dispensado o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.

 INTIME-SE e CUMPRA-SE.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 137958 Nr: 2845-90.2017.811.0013

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILO CESAR DE OLIVEIRA DORIA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 162641 Nr: 1638-22.2018.811.0013

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILDA JOSE FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001046-87.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE OLIMPIO PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIRA GASPAR SANTOS OAB - MT0021014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001046-87.2020.8.11.0013 AUTORA: 

ELAINE OLIMPIO PEREIRA. RÉU: ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Vistos. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS C/C TUTELA ANTECIPADA proposta por ELAINE OLIMPIO 

PEREIRA contra ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A, ambos devidamente qualificados nos autos. Emerge da 

peça vestibular que a requerente é possuidora da unidade consumidora 

de n.º 6/1819886-1, e que sempre o fornecimento de energia se deu de 

maneira adequada à sua residência. Entretanto, a requerida de modo 

unilateral apurou que, em razão de supostas irregularidades, a requerente 

é devedora R$ 10.146,97 (dez mil, cento e quarenta e seis reais e noventa 

e sete centavos). Após a parte autora ter questionado a fatura e se 

negado a efetuar o pagamento, o fornecimento de energia foi cessado. 

Alega, no entanto, que tentou solucionar a celeuma de maneira amigável, 

todavia, não obteve êxito. Em virtude da necessidade, assinou termo de 

confissão de dívida, se obrigando a pagar à vista o valor de R$ 1.100,00 

(mil e cem reais), e o valor de R$ 11.414,28 (onze mil, quatrocentos e 
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quatorze reais e vinte e oito centavos) em 28 (vinte e oito) parcelas. 

Somente depois de efetuado este compromisso, o fornecimento de energia 

foi restabelecido na residência da autora. Em razão disso, por entender 

que a conduta da ré é ilegal e arbitrária, ingressou com a presente 

demanda pugnando pela concessão da tutela de urgência, visando que a 

requerida “se abstenha de realizar cobranças quanto ao valor das 

prestações referente ao termo de confissão e dívida n.º 02804947, e que 

não inclua o nome da requerente no SCPC/SERASA, e não proceda com a 

suspensão da energia elétrica, referente aos valores discutidos nestes 

autos até o julgamento da presente ação” (“sic” ID n.º 30649766, pg. 11). 

Carreou aos autos os documentos de ID nº. 30649767 a 30650454. E os 

autos vieram conclusos. É a suma do necessário. Fundamento e decido. 

Do disposto no art. 294 do Novo Código de Processo Civil, verifica-se que 

são requisitos imprescindíveis à concessão da medida almejada pelo (a) 

reclamante, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Não obstante, faz-se necessário também a 

análise quanto à possibilidade de reversão da medida eventualmente 

deferida, sendo somente nessa hipótese possível o deferimento do pleito. 

A probabilidade do direito se relaciona com a adequação do alegado com o 

direito lesado, ou seja, é a análise feita em sede de confronto entre o caso 

em questão com teor da norma violada, ou passível de violação, 

juntamente com a análise das provas existentes, que não devem ser 

equívocas. Já o perigo de dano e, até mesmo, ao resultado útil do 

processo consiste em inviabilizar o efetivo exercício do direito, caso haja 

um retardamento no provimento jurisdicional. A plausibilidade jurídica do 

pedido consubstancia em dois preceitos no fato da possível declaração de 

inexistência de débito e o indevido lançamento do nome da reclamante nos 

órgãos de proteção ao crédito. Não se pode olvidar que o lançamento do 

nome da requerente no banco de dados de serviços de restrição de 

crédito como o SERASA, SPC, CADIN e outros, por exemplo, tem sido 

objeto de restrição no campo da jurisprudência. 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 

devastadoras e 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. Portanto, o perigo de dano 

evidencia-se pelo fato de a inclusão do nome nos órgãos de proteção ao 

crédito gerar abalo de crédito, daí exsurgindo, na maioria das vezes, 

prejuízos irreparáveis. Presente, pois, o perigo de dano. Como 

consequência, advém a necessidade de deferimento da concessão da 

tutela antecipada neste tocante, pois fosse à tutela concebida 

tão-somente ao final, de nada adiantaria, isto é, seria ineficaz. A 

probabilidade do direito está configurada pelo fato da possibilidade da 

declaração de inexistência de débito e o indevido lançamento do nome da 

reclamante nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, e o perigo 

de dano, vez que o citado registro pode causar prejuízos à parte autora e, 

caso não seja excluído seu nome dos citados serviços de restrição de 

crédito, certamente causará outros prejuízos de difícil reparação. A parte 

reclamante alegou que a fatura de energia aumentou expressivamente 

para R$ 10.146,97 (dez mil, cento e quarenta e seis reais e noventa e sete 

centavos). Desta maneira, em um juízo superficial de cognição, tudo indica 

que houve equívoco na tarifação. Outrossim, se no julgamento do pedido 

ficar constatada a existência regular do débito 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 antecipada, 

pela suficiência das provas apresentadas até este momento e, 

consequentemente, pela probabilidade do direito alegado e, ainda que 

minimamente, por ora, comprovado pela parte reclamante. Diante disto, 

reconheço a probabilidade do direito alegado consistente na possibilidade 

de ser reconhecida a inexistência de débito e a consequente ausência do 

inadimplemento por parte da reclamante, o fato de a prova até este 

momento produzida não ser equívoca, bem como o perigo de dano nos 

potenciais prejuízos que o bloqueio de crédito pode advir. Desta forma, 

verifico ausência de perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que a 

qualquer tempo (NCPC, art. 296, “caput”) e até por ocasião do julgamento 

final, poderá perfeitamente ser revogada esta decisão, tornando a 

inscrição nos serviços de proteção ao crédito a produzir seus regulares 

efeitos, sem qualquer prejuízo à requerida. Ante o exposto, diante do 

preenchimento dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, 

DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA 

ANTECIPADA para determinar que a ré: (i) SUSPENDA a cobrança da 

dívida no valor de R$ 11.414,28 (onze mil, quatrocentos e quatorze reais e 

vinte e oito centavos); (ii) SE ABSTENHA de incluir o nome da autora nos 

órgãos de proteção ao crédito, relativamente ao termo de confissão de 

dívida n.º 02804947, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 

(quinhentos) reais, com o limite equivalente à R$ 30.00,00 (trinta mil reais), 

nos termos do artigo 537, “caput”¸ do NCPC. (iii) SE ABSTENHA de 

suspender o fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora n.º 

6/1819886-1, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos) 

reais, com o limite equivalente à R$ 30.00,00 (trinta mil reais), nos termos 

do artigo 537, “caput”¸ do NCPC. Desde já, INVERTO o ônus da prova em 

desfavor do (a) requerido (a), com suporte no art. 6º, VIII, do CDC. Antes 

de prosseguir na atividade deste Juízo, deve-se ressaltar que a Justiça 

brasileira tem alçado novos caminhos no sentido de implementar e 

desenvolver mecanismos de solução de controvérsias, chamados de 

meios consensuais de conflito como mediação e a conciliação, visando 

assegurar a todos o direito à solução dos conflitos por meios adequados à 

sua natureza e peculiaridade. Neste sentido, foi recentemente implantado 

nesta Comarca a Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – 

CEJUSC de forma a buscar, primordialmente, a conciliação entre as partes 

conflitantes. Desta feita, tratando-se de matéria que se amolda ao disposto 

no art. 2º da Ordem de Serviço nº 3/2012 – NPMCSC, DETERMINO que os 

presentes autos sejam remetidos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania, para que seja realizada a tentativa de sessão de 

mediação a qual fica, desde já, designada para o dia 4 de junho de 2020, 

às 17h00min. Na hipótese da sessão restar frutífera, à conclusão para 

homologação. 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(M)-SE o(s) 

autor (es), na pessoa de seu (sua) advogado (a) ou mediante remessa 

dos autos à Defensoria Pública, para ofertar impugnação no prazo legal. 

Cumpridas as etapas acima, façam os autos conclusos para saneamento 

ou julgamento antecipado do mérito. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes e Lacerda, 26 de março de 

2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003207-07.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LENUIR SOARES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO ITAMARATI S.A. (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1003207-07.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

LENUIR SOARES DE SOUZA REU: EXPRESSO ITAMARATI S.A. Vistos. De 

efeito, segundo a norma de regência, é possível a denunciação da lide 

àquele que, por força de lei ou de contrato, estiver obrigado a indenizar o 

prejuízo do que perder a demanda, em ação regressiva [art. 125, inciso II, 

do NCPC]. No caso submetido à apreciação, depreende-se, da apólice de 

seguro acostada às Id. 28132484 dos autos, que restou demonstrado, de 

forma satisfatória, que a empresa requerida firmou contrato de seguro 

com ESSOR SEGUROS S/A para o veículo envolvido no acidente de 

trânsito, restando esclarecido na demanda que, na data da ocorrência do 

sinistro, o veículo já se encontrava coberto pelo referido contrato de 

seguro. A ratificar tal entendimento, apanha-se do repertório de 

jurisprudência oriundo do Augusto TJ-RS, a seguinte decisão, cuja ementa 

transcrevo abaixo: AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. DENUNCIAÇÃO À LIDE DA SEGURADORA. 

POSSIBILIDADE. Deve ser admitida a denunciação à lide da seguradora da 

ré, a fim de assegurar eventual direito de regresso existente, em face do 

disposto no art. 70, III, do CPC. Agravo de instrumento provido de plano, 

porque manifestamente procedente (art. 557, § 1º-A, do CPC). (TJRS, 

Agravo de Instrumento Nº 70025951641, Décima Primeira Câmara Cível, 
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Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 20/08/2008). Diante desse 

panorama, dado a admissibilidade em tese da denunciação da lide no 

presente feito, com lastro no art. 125, inciso II, do NCPC, DETERMINO seja 

procedida a citação do denunciado, ficando suspenso o processo. 

Intime-se a empresa requerida para providenciar os meios necessários 

para realização do ato de citação. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Pontes e Lacerda, 26 de março de 2020. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001031-21.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADORIA DA FAZENDA PÚBLICA NACIONAL-ADVOCACIA GERAL 

DA UNIÃO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001031-21.2020.8.11.0013 EXEQUENTE: 

THIAGO MOREIRA RODRIGUES. EXECUTADA: FAZENDA PÚBLICA 

NACIONAL. Vistos. THIAGO MOREIRA RODRIGUES, devidamente 

qualificado nos autos, ajuizou a presente EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS em desfavor da FAZENDA PÚBLICA NACIONAL. Carreou 

à inicial os documentos de folhas retro. Em seguida, vieram-me conclusos. 

É o relato do necessário. Decido. Consoante se infere da leitura dos autos, 

o exequente busca pelo pagamento dos honorários advocatícios, no 

montante de R$ 9.285,15 (nove mil, duzentos e oitenta e cinco reais e 

quinze centavos), que lhe foi fixado em sentença proferida pelo Juízo da 

25ª Zona Eleitoral – Pontes e Lacerda/MT (ID n.º 30596303, pg. 13 a 31). 

Sobre o presente caso, menciona-se precedente do Tribunal Superior 

Eleitoral: JUSTIÇA ELEITORAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. 

ADVOGADO DATIVO.  HONORÁR I O S  A D V O C A T Í C I O S. 

REGULAMENTAÇÃO. CUSTEIO. PODER EXECUTIVO. INCOMPETÊNCIA DA 

JUSTIÇA ELEITORAL 1. Não cabe ao TSE regulamentar o pagamento dos 

honorários advocatícios devidos aos defensores dativos nomeados pelo 

juiz eleitoral. Precedentes. 2. Pedido não conhecido [Processo 

Administrativo n. 20.236, de 8.5.2012, rei. Ministra Fátima Nancy Andrighi]. 

Do voto condutor, extrai-se o seguinte excerto, que bem explicita a 

competência para o processamento e execução de honorários 

advocatícios decorrentes do exercício da defensoria dativa no âmbito da 

Justiça Eleitoral: (...) Nesse julgado, este Tribunal, aderindo ao 

entendimento do STF e do STJ, consignou que os honorários advocatícios 

devidos pelo exercício da defensoria dativa deveriam ser pagos pelo 

mesmo Poder que recolhe as custas judiciais, mantém, administra e dirige 

a Defensoria Pública, qual seja, o Poder Executivo, por meio da Fazenda 

Pública. A respeito, cito precedentes do c. STF e do c. STJ: Recurso. 

Extraordinário. Inadmissibilidade. Processo criminal. Réu pobre. Defensor 

dativo. Nomeação. Honorários de Advogado. Verba devida pela Fazenda 

Estadual. E devida pela Fazenda Estadual a verba honorária aos 

defensores dativos nomeados em processos criminais para prestarem 

serviços de atribuição do Estado. (STF, AgRg-RE 225651/SP, Rei. Min. 

Cezar Peluso, 1a Turma, DJ de 4.3.2005). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - CAUSAS CRIMINAIS. Em ação de cobrança 

contra o Estado do Rio Grande do Sul, o autor nomeado defensor dativo 

em vários processos crime de réus pobres, onde o Estado não possuía 

defensoria pública, faz jus a honorários. O C. Supremo Tribunal Federal, 

em decisão plenária, no RE 103950-7-SP, entendeu cabível o pagamento 

pela Fazenda Nacional da verba honorária aos advogados nomeados pelo 

juiz. Recurso provido para restabelecer a sentença de primeiro grau. (STJ, 

REsp 26644/RS, Rei. Min. Garcia Vieira, 1a Turma, DJde 16.11.1992). - O 

advogado nomeado defensor dativo, em processos em que figure como 

parte pessoa economicamente necessitada, faz jus a honorários, cabendo 

à Fazenda o ônus pelo pagamento. Precedentes: REsp n. 493.003/RS, Rei. 

Mm. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJ de 14/08/06; REsp n. 602.005/RS, 

Rei. Min. LUIZ FUX, DJ de 26/04/04; RMS n. 8.713/MS, Rei. Min. HAMILTON 

CARVALHIDO, DJ de 19/05/03 e AgRg no REsp n. 159.974/MG, Rei. Min. 

FRANCISCO FALCÃO, DJ de 15/12/03. II - Agravo regimental improvido. 

(STJ, AgRg no REsp 1041532/ES, Rei. Min. Francisco Falcão, 1a Turma, 

DJe de 25.6.2008) (destaquei). No mesmo sentido, os seguintes 

precedentes do c. STJ: REsp 898.337/MT, Rei. Min. Herman Benjamin, 2a 

Turma, DJe de 4.3.2009; AgRg no REsp 977.257/MG, Rei. Min. José 

Delgado, 1a Turma, DJ de 7.2.2008. Desta feita, não resta dúvidas de que 

à Justiça Federal cabe processar as ações de execução decorrentes de 

débitos devidos pelo exercício de defensoria dativa no âmbito da Justiça 

Eleitoral. Sobre o tema, já se manifestou o Tribunal Regional Federal da 4ª 

Região, consignando, no ponto, que seria desnecessário questionar a 

competência para o julgamento desta espécie ação, a qual estaria afeta à 

Justiça Federal: “No tocante à responsabilidade pelo pagamento dos 

honorários do defensor dativo nomeado em processo da Justiça Eleitoral, 

compete essa à União, conforme remansoso entendimento doutrinário e 

jurisprudencial. Ademais, é sabido que a Justiça Eleitoral, embora 

especializada, apresenta natureza federal, pois mantida pela União. De 

outra banda, não estando a Defensoria Pública da União estruturada para 

atender necessidades que se apresentem em processos eleitorais, 

incumbe ao Juiz Eleitoral fazer cumprir os preceitos constitucionais, 

viabilizando o contraditório e ampla defesa, através da nomeação de 

defensor dativo para o acusado pobre ou ao revel. Uma vez nomeado e 

tendo atuado como defensor dativo, o advogado nos termos do art. 22, § 

1º, do Estatuto da Advocacia, tem direito à remuneração. No mais, a 

orientação adotada pelo próprio TSE é no sentido de que, ausente no 

âmbito da Justiça Eleitoral previsão orçamentária para fazer frente ao 

pagamento de honorários a advogado dativo, e tendo sido essa 

necessidade criada pela insuficiência do estado em garantir o direito 

constitucional de assistência jurídica dos necessitados, cabe à União, 

quitar o débito, após a fixação do respectivo valor, de acordo com a tabela 

da OAB, pelo Juiz.” (Apelação Cível n. 5000931-08.2011.404.7202/SC, de 

26.4.2012, Rei. Des. Carlos Eduardo Thompson Flores Lens) Por tais 

considerações, na forma do art. 64, §1º, do Código de Processo Civil, 

DECLARO incompetente o Juízo da Segunda Vara da Comarca de Pontes 

e Lacerda para processar e julgar a presente demanda. INTIME-SE via 

DJE. Preclusas as vias impugnatórias, DETERMINO que o feito seja 

remetido ao Juizado Especial Federal da Subseção Judiciária de Cáceres, 

Estado de Mato Grosso, após procedidas as baixas e anotações 

necessárias. CUMPRA-SE, providenciando o necessário. Pontes e 

Lacerda, 26 de março de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001261-97.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SOFIA PEREIRA CHAVES (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:

feliciano lyra moura OAB - MT15758-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001261-97.2019.8.11.0013 Autor (a, s): 

Sofia Pereira Chaves Réu (é, s): Banco PAN Vistos. SOFIA PEREIRA 

CHAVES ajuizou AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO 

JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO contra BANCO PAN, aduzindo, em apertada síntese, que nunca 

celebrou negócio jurídico com o requerido. Diante disso, afirma que as 

cobranças são indevidas, e, por isso, pleiteia a declaração de inexistência 

do negócio jurídico e, consequentemente, a restituição em dobro do valor 

indevidamente descontado de seu benefício previdenciário, além da 

reparação por dano moral. Juntou documentos. Audiência de conciliação 

restou infrutífera, conforme termo anexado no Id: 24566493. O réu 

ofereceu contestação em Id: 25089033, alegando, preliminarmente, a 

litispendência. Quanto ao mérito, impugnou as demais pretensões autorais, 

sob o fundamento da inexistência dos requisitos autorizadores para a 

procedência do pedido indenizatório por dano moral, bem como a inversão 

do ônus da prova, requerendo a improcedência dos pedidos. Juntou 

documentos. Com vistas dos autos, a autora impugnou a contestação. 

Manifestou o requerido, ainda, no Id: 26182018. Em seguida, em decisão 

proferida no Id: 27362519, determinou-se a intimação pessoal da autora, 

para que comparecesse perante o balcão da Segunda Vara da Comarca 

de Pontes e Lacerda, munida dos documentos pessoais, para ratificar a 

procuração outorgada nos autos. A parte autora interpôs os embargos de 

declaração (Id: 27484975), o qual foi rejeitado no Id: 27871198. Em 
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cumprimento a decisão, a autora compareceu neste juízo e ratificou as 

informações constantes do feito, conforme certidão de Id: 28292589. E os 

autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. De partida, 

DEIXO de analisar a preliminar de litispendência trazida na contestação, 

uma vez que já foi apreciada na demanda sob o nº 

1001262-82.2019.8.11.0013. Lado outro, considerando que a parte autora 

formulou pedido de inversão do ônus probatório na inicial, passo a 

analisá-lo. Da inversão do ônus da prova. O Código de Defesa do 

Consumidor adotou a regra da teoria da distribuição dinâmica do ônus da 

prova, de forma que estabelece a inversão do ônus da prova “ope judicis” 

e “ope legis”. Com efeito, a regra adotada pelo inciso VIII do art. 6º da 

legislação de regência se trata da hipótese de inversão do ônus da prova 

“ope judicis”, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou for o 

consumidor hipossuficiente. No caso “sub judice”, é importante destacar 

que a relação jurídica estabelecida entre as partes é típica de consumo, na 

medida em que a autora é consumidora final dos serviços oferecidos pela 

fornecedora, ora ré. Em consequência, aplica-se o Código de Defesa do 

Consumidor para a solução da lide em debate. Nesta toada, percebe-se 

facilmente que há previsão de inversão do ônus da prova em favor da 

consumidora, o que pode ocorrer na hipótese de verossimilhança de suas 

alegações ou no caso de ser ele hipossuficiente. A propósito, verifico que 

a consumidora possui condições técnicas necessárias para demonstrar 

suas alegações, bastando trazer aos autos o extrato bancária a fim de 

comprovar que a falta de recebimento do crédito alegadamente nunca 

contratado. Por tais razões, exsurge a ausência de hipossuficiência 

técnica da parte autora, na relação jurídica processual, inviabilizando-se a 

inversão do ônus da prova. Por conseguinte, DEIXO de inverter o ônus 

probatório ante a ausência de hipossuficiência da parte autora. Ademais, 

considerando que não subsistem questões preliminares que demandem 

análise e, conforme se denota do exame dos autos, os ditames 

processuais foram observados, não existindo quaisquer nulidades 

processuais a serem decretadas. Destarte, enfrentados estes temas e 

superada a etapa referente à realização do exame dos requisitos de 

admissibilidade da lide (condições da ação e pressupostos processuais), 

DECLARO o feito saneado, uma vez que inexistem vícios formais ou 

materiais a serem suprimidos, de modo que o feito está preparado, 

portanto, para o seu regular desenvolvimento. DELIMITO os pontos 

controvertidos: (i) a ausência de contratação do empréstimo consignado 

pela parte autora e o não recebimento do valor; e (ii) a conduta praticada 

pela parte requerida, o dano sofrido pela parte autora e a sua extensão, 

bem como o nexo de causalidade entre conduta e prejuízo. Assim, 

ADMITO como meio de prova para o deslinde da celeuma a requisição dos 

extratos bancários da autora, por meio do Sistema Bacenjud, em relação à 

conta de nº 0000002003, agência 1457, do Banco Bradesco S/A, no 

período compreendido entre 3 a 11 de outubro de 2016, com intuito de 

comprovar o recebimento do valor de R$ 1.064,00 (mil e sessenta e quatro 

reais), sendo a única prova que se mostra imprescindível e suficiente para 

o esclarecimento dos fatos controvertidos. Com a resposta do ofício, 

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

manifestem-se. Decorrido o prazo supra, CERTIFIQUE-SE e PROMOVA-SE 

a conclusão do feito. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes e 

Lacerda, 26 de março de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001244-61.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SOFIA PEREIRA CHAVES (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)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001244-61.2019.8.11.0013 Autor (a, s): 

Sofia Pereira Chaves Réu (é, s): Banco Itaú Consignado S/A Vistos. 

SOFIA PEREIRA CHAVES ajuizou AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO contra BANCO ITAÚ CONSIGNADO 

S/A, aduzindo, em apertada síntese, que nunca celebrou negócio jurídico 

com o requerido. Diante disso, afirma que as cobranças são indevidas, e, 

por isso, pleiteia a declaração de inexistência do negócio jurídico e, 

consequentemente, a restituição em dobro do valor indevidamente 

descontado de seu benefício previdenciário, além da reparação por dano 

moral. Juntou documentos. Audiência de conciliação restou infrutífera, 

conforme termo anexado no Id: 24584966. O réu ofereceu contestação em 

Id: 25138199, alegando, preliminarmente, a conexão e a ausência de 

pretensão resistida. Quanto ao mérito, impugnou as demais pretensões 

autorais, sob o fundamento da inexistência dos requisitos autorizadores 

para a procedência do pedido indenizatório por dano moral, bem como a 

inversão do ônus da prova, requerendo a improcedência dos pedidos. 

Juntou documentos. Com vistas dos autos, a autora impugnou a 

contestação. Em seguida, em decisão proferida no Id: 27363343, 

determinou-se a intimação pessoal da autora, para que comparecesse 

perante o balcão da Segunda Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, 

munida dos documentos pessoais, para ratificar a procuração outorgada 

nos autos. A parte autora interpôs os embargos de declaração (Id: 

27483005), o qual foi rejeitado no Id: 27871644. Em cumprimento a 

decisão, a autora compareceu neste juízo e ratificou as informações 

constantes do feito, conforme certidão de Id: 28293375. E os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. De início, cumpre a este 

Juízo esclarecer que quanto à existência de inúmeras ações judiciais 

ajuizadas pela mesma autora contra idêntica instituição financeira, trata-se 

de fato que não passou despercebido, tendo sido as referidas demandas 

judicias apensadas em razão do reconhecimento “ex officio” da conexão. 

Outrossim, a necessidade do exaurimento das vias administrativas para a 

solução do problema posto na petição inicial, não pode ser entendida como 

ausência de pretensão resistida, sob pena de violação ao princípio 

constitucional de acesso ao Poder Judiciário (art. 5º, XXXV, da CF/88). 

Nesse sentido: “APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CUTELAR DE EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS. ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. 

DESNECESSIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, XXXV, DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL. MULTA COMINATÓRIA. IMPOSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA 

SÚMULA N.º 372 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR 

IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. 

APELO DO BANCO PROVIDO EM PARTE. - Não há necessidade de anterior 

investida extrajudicial, nem tampouco comprovação nos autos de resposta 

negativa ao pedido do autor, para que seja legitimado o ingresso em Juízo, 

uma vez que o acesso ao Judiciário encontra-se assegurado 

constitucionalmente, conforme comando inserto no art. 5º, inciso XXXV da 

Constituição Federal de 1988. - Na ação de exibição de documentos não 

cabe a aplicação de multa cominatória, conforme dicção da Súmula n.º 372 

do STJ. - Se faz imperiosa a elevação da quantia arbitrada a título de 

honorários advocatícios, com fulcro no artigo 20, §§ 3º e 4º, do Código de 

Processo Civil, quando esta se mostrar irrisória.” (TJ-RN - AC: 115261 RN 

2010.011526-1, Relator: Juiz Artur Cortez Bonifácio (Convocado), Data de 

Julgamento: 12/04/2011, 1ª Câmara Cível). Por este argumento, RECHAÇO 

a alegação da ausência de pretensão resistida. Lado outro, considerando 

que a parte autora formulou pedido de inversão do ônus probatório na 

inicial, passo a analisá-lo. Da inversão do ônus da prova. O Código de 

Defesa do Consumidor adotou a regra da teoria da distribuição dinâmica 

do ônus da prova, de forma que estabelece a inversão do ônus da prova 

“ope judicis” e “ope legis”. Com efeito, a regra adotada pelo inciso VIII do 

art. 6º da legislação de regência se trata da hipótese de inversão do ônus 

da prova “ope judicis”, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação 

ou for o consumidor hipossuficiente. No caso “sub judice”, é importante 

destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é típica de 

consumo, na medida em que a autora é consumidora final dos serviços 

oferecidos pela fornecedora, ora ré. Em consequência, aplica-se o Código 

de Defesa do Consumidor para a solução da lide em debate. Nesta toada, 

percebe-se facilmente que há previsão de inversão do ônus da prova em 

favor da consumidora, o que pode ocorrer na hipótese de verossimilhança 

de suas alegações ou no caso de ser ela hipossuficiente. A propósito, 

verifico que a consumidora possui condições técnicas necessárias para 

demonstrar suas alegações, bastando trazer aos autos o extrato bancário 

a fim de comprovar que a falta de recebimento do crédito alegadamente 

nunca contratado. Por tais razões, exsurge a ausência de 

hipossuficiência técnica da parte autora, na relação jurídica processual, 

inviabilizando-se a inversão do ônus da prova. Por conseguinte, DEIXO de 

inverter o ônus probatório ante a ausência de hipossuficiência da parte 
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autora. Ademais, considerando que não subsistem questões preliminares 

que demandem análise e, conforme se denota do exame dos autos, os 

ditames processuais foram observados, não existindo quaisquer 

nulidades processuais a serem decretadas. Destarte, enfrentados estes 

temas e superada a etapa referente à realização do exame dos requisitos 

de admissibilidade da lide (condições da ação e pressupostos 

processuais), DECLARO o feito saneado, uma vez que inexistem vícios 

formais ou materiais a serem suprimidos, de modo que o feito está 

preparado, portanto, para o seu regular desenvolvimento. DELIMITO os 

pontos controvertidos: (i) a ausência de contratação do empréstimo 

consignado pela parte autora e o não recebimento do valor; e (ii) a 

conduta praticada pela parte requerida, o dano sofrido pela parte autora e 

a sua extensão, bem como o nexo de causalidade entre conduta e 

prejuízo. Assim, ADMITO como meio de prova para o deslinde da celeuma 

a requisição dos extratos bancários da autora, por meio do Sistema 

Bacenjud, em relação à conta de nº 200-3, agência 1457, do Banco 

Bradesco S/A, no período compreendido entre 25 de maio a 2 de junho de 

2017, com intuito de comprovar o recebimento do valor de R$ 597,33 

(quinhentos e noventa e sete reais e trinta e três centavos), sendo a única 

prova que se mostra imprescindível e suficiente para o esclarecimento dos 

fatos controvertidos. Por fim, INDEFIRO os pedidos formulados em réplica 

à contestação, por se tratarem de provas inócuas à solução da celeuma. 

Com a resposta do ofício, INTIMEM-SE as partes, para que, no prazo 

sucessivo de 15 (quinze) dias, manifestem-se. Decorrido o prazo supra, 

CERTIFIQUE-SE e PROMOVA-SE a conclusão do feito. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Pontes e Lacerda, 26 de março de 2020. Cláudio 

Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003539-71.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLY VITORIA DO ROSARIO FRANQUILINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HAILTON MAGIO OAB - MT15839/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1003539-71.2019.8.11.0013. AUTORA: 

MICHELLY VITORIA DO ROSARIO FRANQUILINS. REU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO 

REIVINDICATÓRIA DE AUXÍLIO RECLUSÃO ajuizada por MICHELLY 

VITORIA DO ROSARIO FRANQUILINS devidamente qualificada e 

representada por sua genitora, em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL. A inicial se fez acompanhar dos documentos de ID n.º 

25541054 a 25541090. O réu foi devidamente citado e apresentou 

contestação em ID n.º 27611259, tempestivamente. Em seguida, vieram-me 

os autos conclusos. É o relato do necessário. Decido. Analisando os 

autos, pela natureza do direito em litígio, verifico ser improvável a 

obtenção de conciliação, além de que as partes não se manifestaram 

neste sentido. Deste modo, passo então, autorizado pelo art. 357 do 

NCPC, a sanear o processo e ordenar a produção de provas. Em assim 

sendo, a contestação de ID n.º 27611259 não suscitou qualquer questão 

preliminar a ser analisada nesta oportunidade, motivo pelo qual DECLARO 

saneado o processo, remetendo-o à fase instrutória. FIXO como ponto 

controvertido da lide: a comprovação da existência de união estável entre 

a autora e o recluso. No que tange à questão alusiva às provas a serem 

produzidas, considero, em um primeiro momento, que a prova oral se 

consolida como mecanismo decisivo tendente a viabilizar a integração e 

complementação da prova material/documental anexada nos autos. Diante 

desta perspectiva, DEFIRO a produção da referida prova. DESIGNO o dia 2 

de junho de 2020, às 14h00min, para a realização de audiência de 

instrução e julgamento, oportunidade em que serão colhidas as 

declarações das testemunhas oportunamente arroladas. Ademais, na 

forma do art. 357, § 4º, do mesmo diploma legislativo, CONCEDO às partes 

o prazo de 5 (cinco) dias para apresentarem em cartório o rol de 

testemunhas cujo depoimento pretende-se obter, caso ainda não tenham 

sido indicadas. Por fim, ADVIRTA-SE às partes que a intimação das 

testemunhas é sua incumbência, apenas admitindo-se a intimação pela 

secretaria do juízo nas hipóteses legais (art. 455, §§ 1º a 5º, do NCPC). 

INTIMEM-SE. EXPEÇA-SE o necessário para a profícua realização do ato 

aprazado. Pontes e Lacerda, 26 de março de 2020. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001262-82.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SOFIA PEREIRA CHAVES (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:

feliciano lyra moura OAB - MT15758-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1001262-82.2019.8.11.0013 Autor (a, s): 

Sofia Pereira Chaves Réu (é, s): Banco PAN Vistos. SOFIA PEREIRA 

CHAVES ajuizou AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO 

JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO contra BANCO PAN, aduzindo, em apertada síntese, que nunca 

celebrou negócio jurídico com o requerido. Diante disso, afirma que as 

cobranças são indevidas, e, por isso, pleiteia a declaração de inexistência 

do negócio jurídico e, consequentemente, a restituição em dobro do valor 

indevidamente descontado de seu benefício previdenciário, além da 

reparação por dano moral. Juntou documentos. Audiência de conciliação 

restou infrutífera, conforme termo anexado no Id: 24566536. O réu 

ofereceu contestação em Id: 25096927, alegando, preliminarmente, a 

litispendência. Quanto ao mérito, impugnou as demais pretensões autorais, 

sob o fundamento da inexistência dos requisitos autorizadores para a 

procedência do pedido indenizatório por dano moral, bem como a inversão 

do ônus da prova, requerendo a improcedência dos pedidos. Juntou 

documentos. Com vistas dos autos, a autora impugnou a contestação. 

Manifestou o requerido, ainda, no Id: 26182022. Em seguida, em decisão 

proferida no Id: 27362530, determinou-se a intimação pessoal da autora, 

para que comparecesse perante o balcão da Segunda Vara da Comarca 

de Pontes e Lacerda, munida dos documentos pessoais, para ratificar a 

procuração outorgada nos autos. A parte autora interpôs os embargos de 

declaração (Id: 27484953), o qual foi rejeitado no Id: 27871208. Em 

cumprimento a decisão, a autora compareceu neste juízo e ratificou as 

informações constantes do feito, conforme certidão de Id: 28292583. E os 

autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. De início, em 

sede preliminar, alegou a parte requerida a ocorrência da litispendência, 

esclarecendo que a margem para cartão de crédito consignado discutido 

nos presentes autos, bem como aquela do feito sob o nº 

1001261-97.2019.8.11.0013, são oriundas do mesmo contrato. Além 

disso, informou que o número mencionado pela autora, na exordial, não 

corresponde ao número do contrato supostamente celebrado, tratando-se, 

aquele, do identificador da margem que está vinculada ao cartão de 

crédito consignado. Pois bem. O Código de Processo Civil Comentado, 10ª 

edição, editora revista dos tribunais, página 503, relata: “Dá se 

litispendência quando se repete ação idêntica a uma que se encontra em 

curso, isto é, quando a ação proposta tem as mesmas partes, a mesma 

causa de pedir (próxima e remota) e o mesmo pedido (mediato e imediato). 

A segunda ação tem de ser extinta sem conhecimento do mérito. A 

litispendência é instituto típico do processo contencioso. Não há 

litispendência entre procedimentos de jurisdição voluntária.” Dessa forma, 

consiste a litispendência em tornar completa a relação processual trilateral 

em torno da lide. Por força da litispendência, o mesmo litígio não poderá 

voltar a ser objeto, entre as partes, de outro processo, enquanto não se 

extinguir o feito pendente. Não é possível, em direito processual, que uma 

mesma lide seja objeto de mais de um processo simultaneamente, nem 

que, após o trânsito em julgado, volte à mesma a ser discutida em outro 

processo. Demonstrada, pois, a ocorrência de litispendência ou de coisa 

julgada entre dois processos, o segundo deverá ser extinto, sem 

apreciação do mérito. Neste sentido, verifica-se que assiste razão o 

requerido, pois, analisando minunciosamente os dois processos, chega-se 

à conclusão que ambas anotações na margem para cartão de crédito 

consignado são do contrato sob o nº 712103309. Vejamos: Autos nº 

1001261-97.2019.8.11.0013 Margem 0229014723964 Contrato 712103309 
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Valor R$ 1.064,00 Cartão de Crédito 4346 xxxx xxxx 0010 Autos nº 

1001262-89.2019.8.11.0013 Margem 0229015037376 Contrato 712103309 

Valor R$ 1.064,00 Cartão de Crédito 4346 xxxx xxxx 0010 Além disso, 

percebe-se do documento apresentado pela autora no Id: 19578897, que 

houve tão somente a substituição de uma margem consignada por outra. 

Assim, a que se refere ao processo de nº 1001261-97.2019.8.11.0013, 

está foi excluída em 9 de maio 2017 e, na mesma data, deu-se início ao 

desconto na margem que é objeto desta demanda. Portanto, não resta 

dúvida que ambas ações são idênticas, configurando, desta forma, a 

litispendência. Acerca do tema, colhe da jurisprudência: APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO POR LITISPENDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 

HONORÁRIOS. 1 - Restando comprovado que as ações propostas 

referem-se às mesmas partes, causas de pedir e pedidos, uma vez que, 

embora retratem operações bancárias com identificação diversa, aludem 

ao mesmo contrato de cartão de crédito, resta mais do que evidenciada a 

ocorrência da litispendência, circunstância que impõe a extinção do feito 

sem resolução do mérito. 2 - Constatada a omissão do magistrado de 

primeiro grau quanto a fixação dos honorários advocatícios e tendo em 

vista o princípio da causalidade, bem como o fato de tratar-se de questão 

de ordem pública, o mesmo deve ser fixado no âmbito do segundo grau, 

observando, inclusive, o disposto no § 11, do art. 85, do CPC, mantendo, 

contudo, suspensa a sua cobrança em razão do apelante ser beneficiário 

da assistência judiciária. Apelação conhecida e desprovida. Sentença 

mantida. (TJ-GO - Apelação (CPC): 02419477720188090140, Relator: 

DORACI LAMAR ROSA DA SILVA ANDRADE, Data de Julgamento: 

25/02/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 25/02/2019). 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C DANO MORAL E MATERIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. LITISPENDÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 485, V 

DO NCPC. - Verificada a tríplice identidade (mesmas partes, mesma causa 

de pedir e mesmo pedido), resta caracterizada a litispendência - Mostra-se 

descabida a análise de qualquer outra matéria inerente ao mérito, 

acarretando, consequentemente, na extinção do processo sem julgamento 

do mérito - Recurso Conhecido e Desprovido. À Unanimidade. (Apelação 

Cível nº 201900800429 nº único0001210-11.2017.8.25.0005 - 1ª CÂMARA 

CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Roberto Eugenio da 

Fonseca Porto - Julgado em 10/09/2019) (TJ-SE - AC: 

00012101120178250005, Relator: Roberto Eugenio da Fonseca Porto, Data 

de Julgamento: 10/09/2019, 1ª CÂMARA CÍVEL). Destarte, estando 

devidamente comprovado que a parte autora possui outra ação idêntica, 

com a mesma causa de pedir e de pedido, JULGO EXTINTO o processo 

sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, V, do Novo Código de 

Processo Civil. Em decorrência do princípio da causalidade, CONDENO a 

parte requerente no pagamento das custas judiciais e honorários 

advocatícios, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 

85, §2°, incisos I a IV, do NCPC, restando à execução de tais verbas 

suspensa em decorrência da concessão dos benefícios da gratuidade da 

justiça em prol da parte requerente, nos termos do art. 98, §3°, do NCPC 

(Id: 20147739). Dou a presente sentença como PUBLICADA com a 

remessa dos autos à Secretaria da Segunda Vara da Comarca de Pontes 

e Lacerda/MT. DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento nº. 

42/2008 da CGJ/MT. INTIMEM-SE. Com o trânsito em julgado, 

CERTIFIQUE-SE e aguarde-se a manifestação das partes pelo prazo de 15 

(quinze) dias, sem a qual, DETERMINO sejam os autos remetidos à Central 

de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 

12/2017-CGJ, para as providências de estilo. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Pontes e Lacerda, 26 de março de 2020. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001242-91.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SOFIA PEREIRA CHAVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))
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BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1001242-91.2019.8.11.0013 Autor (a, s): 

Sofia Pereira Chaves Réu (é, s): Banco Bradesco S/A Vistos. SOFIA 

PEREIRA CHAVES ajuizou AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO 

DE INDÉBITO contra BANCO BRADESCO S/A, aduzindo, em apertada 

síntese, que nunca celebrou negócio jurídico com o requerido. Diante 

disso, afirma que as cobranças são indevidas, e, por isso, pleiteia a 

declaração de inexistência do negócio jurídico e, consequentemente, a 

restituição em dobro do valor indevidamente descontado de seu benefício 

previdenciário, além da reparação por dano moral. Juntou documentos. 

Audiência de conciliação restou infrutífera, conforme termo anexado no Id: 

24562563. O réu ofereceu contestação em Id: 25132760, alegando, 

preliminarmente, a conexão, a ausência de pretensão resistida e a 

prescrição. Quanto ao mérito, impugnou as demais pretensões autorais, 

sob o fundamento da inexistência dos requisitos autorizadores para a 

procedência do pedido indenizatório por dano moral, bem como a inversão 

do ônus da prova, requerendo a improcedência dos pedidos. Juntou 

documentos. Com vistas dos autos, a autora impugnou a contestação. Em 

seguida, em decisão proferida no Id: 27363352, determinou-se a intimação 

pessoal da autora, para que comparecesse perante o balcão da Segunda 

Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, munida dos documentos pessoais, 

para ratificar a procuração outorgada nos autos. A parte autora interpôs 

os embargos de declaração (Id: 27482382), o qual foi rejeitado no Id: 

27871240. Em cumprimento a decisão, a autora compareceu neste juízo e 

ratificou as informações constantes do feito, conforme certidão de Id: 

28293379. E os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento e 

decido. De início, cumpre a este Juízo esclarecer que quanto à existência 

de inúmeras ações judiciais ajuizadas pela mesma autora contra idêntica 

instituição financeira, trata-se de fato que não passou despercebido, 

tendo sido as referidas demandas judicias apensadas em razão do 

reconhecimento “ex officio” da conexão. Outrossim, a necessidade do 

exaurimento das vias administrativas para a solução do problema posto na 

petição inicial, não pode ser entendida como ausência de pretensão 

resistida, sob pena de violação ao princípio constitucional de acesso ao 

Poder Judiciário (art. 5º, XXXV, da CF/88). Nesse sentido: “APELAÇÕES 

CÍVEIS. AÇÃO CUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ESGOTAMENTO 

DA VIA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, 

XXXV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MULTA COMINATÓRIA. 

IMPOSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 372 DO STJ. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. VALOR IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO QUE SE IMPÕE. 

RECURSO DO AUTOR PROVIDO. APELO DO BANCO PROVIDO EM PARTE. 

- Não há necessidade de anterior investida extrajudicial, nem tampouco 

comprovação nos autos de resposta negativa ao pedido do autor, para 

que seja legitimado o ingresso em Juízo, uma vez que o acesso ao 

Judiciário encontra-se assegurado constitucionalmente, conforme 

comando inserto no art. 5º, inciso XXXV da Constituição Federal de 1988. 

- Na ação de exibição de documentos não cabe a aplicação de multa 

cominatória, conforme dicção da Súmula n.º 372 do STJ. - Se faz 

imperiosa a elevação da quantia arbitrada a título de honorários 

advocatícios, com fulcro no artigo 20, §§ 3º e 4º, do Código de Processo 

Civil, quando esta se mostrar irrisória.” (TJ-RN - AC: 115261 RN 

2010.011526-1, Relator: Juiz Artur Cortez Bonifácio (Convocado), Data de 

Julgamento: 12/04/2011, 1ª Câmara Cível). Por este argumento, RECHAÇO 

a alegação da ausência de pretensão resistida. De outro vértice, pugnou, 

ainda, o requerido pela extinção do feito, alegando que a pretensão do 

requerente encontra-se acobertada pelo manto da prescrição. Neste 

sentido, cumpre mencionar que a relação jurídica supostamente existente 

entre as partes trata-se de empréstimo consignado, com descontos 

mensais diretamente dos proventos da aposentadoria da parte autora. 

Logo, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, o período 

prescricional é computado a partir da data de cada desconto. Neste 

sentido: RECURSO DE APELAÇÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS – 

PRESCRIÇÃO – ART. 27 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – 

CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – RELAÇÃO JURÍDICA DE 

TRATO SUCESSIVO – TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO – DESCONTO DE 

CADA PARCELA. 01. O art. 27 do Código de Defesa do Consumidor prevê 
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que a contagem do prazo prescricional inicia a partir do conhecimento do 

dano e de sua autoria. 02. Nos casos de declaratória de inexistência de 

débito e indenização por danos morais de contrato de empréstimo 

consignado, a violação do direito e o conhecimento do dano e de sua 

autoria ocorre de forma contínua (relação jurídica de trato sucessivo), a 

partir do desconto de cada parcela. Recurso conhecido e parcialmente 

provido. Sentença parcialmente anulada. (TJ-MS - APL: 

08005674920158120038 MS 0800567-49.2015.8.12.0038, Relator: Juiz 

Geraldo de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 10/11/2015, 2ª Câmara 

Cível, Data de Publicação: 13/11/2015). Nesse toada, como o primeiro 

desconto ocorreu em 7 de julho de 2011 e o último em maio de 2014 (Id: 

19564896), e o ajuizamento da presente demanda ocorreu em 23 de abril 

de 2019, é certo que a pretensão de reparação por conta do desconto de 

todas as prestações vencidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento 

da ação encontra-se fulminada pela prescrição. Isto posto, com fulcro no 

art. 27 da Lei nº. 8.078/1990, DECLARO a prescrição da pretensão da 

autora e, consequentemente, JULGO EXTINTO o processo, com resolução 

do mérito, nos termos do art. 487, II, do NCPC. Em decorrência do princípio 

da causalidade, CONDENO a parte autora no pagamento das custas 

judiciais e honorários advocatícios, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos 

termos do art. 85, §2°, incisos I a IV, do NCPC, restando à execução de 

tais verbas suspensa em decorrência da concessão dos benefícios da 

gratuidade da justiça em prol da parte autora, nos termos do art. 98, §3°, 

do NCPC. Dou a presente sentença como PUBLICADA com a remessa dos 

autos à Secretaria da Segunda Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT. 

DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento nº. 42/2008 da 

CGJ/MT. INTIMEM-SE via DJE. Preclusas as vias impugnatórias, 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da presente sentença e, em nada 

sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, REMETAM-SE os autos à 

Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do 

Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo. CUMPRA-SE. 

Pontes e Lacerda, 26 de março de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues 

Pereira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002887-88.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:
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Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1002887-88.2018.8.11.0013. AUTOR: 

NIVALCI DIVINO ALVES. RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL. Vistos. Trata-se de AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA 

C/C PEDIDO DE CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ 

proposta por NIVALCI DIVINO ALVES contra o INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL (INSS). Acostou à inicial procuração e documentos de ID 

n.º 16749800 a 16749808. Citada, a autarquia ré ofereceu contestação (ID 

n.º 18316185). Réplica em ID n.º 18594410. Determinada a realização de 

prova pericial, o laudo foi anexado ao ID n.º 26142146. Apenas a parte 

autora se manifestou quanto ao laudo (ID n.º 27481036). É a suma do 

necessário. Fundamento e decido. Inicialmente, faz-se necessária breve 

digressão sobre o benefício previdenciário nominado como 

“auxílio-doença”. Este é um benefício previdenciário pago em decorrência 

de incapacidade temporária, devendo ser de curta duração, embora a lei 

não fixe prazo máximo de vigência; é renovável a cada oportunidade em 

que o segurado dele necessite. O benefício deve cessar quando houver a 

recuperação da capacidade para o trabalho, salvo quando o segurado for 

insusceptível de recuperação para a atividade habitual, caso em que 

deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional, que lhe 

possibilite o exercício de outra atividade que lhe garanta a subsistência, 

sendo aposentado por invalidez, acaso considerado irrecuperável, nos 

termos do art. 62 da Lei nº 8.213/91. Em se tratando de pedidos de 

concessão de benefícios previdenciários, cujo deferimento dependa do 

auxílio de profissional com conhecimentos técnicos específicos, o Juiz 

pode designar um perito, que oficiará com órgão auxiliar do Juízo, sem 

interesse na lide e com o dever de guardar equidistância dos interesses 

em confronto. Os esclarecimentos ofertados pelo profissional, expressos 

no laudo pericial, auxiliam na formação da convicção do magistrado. No 

caso concreto os exames médicos aos quais foi judicialmente submetida a 

segurada, serviram para elucidar quaisquer dúvidas remanescentes, no 

tocante ao grau da possível incapacidade de que padeceria a parte 

autora. No laudo pericial de ID n.º 26142146, deixou-se consignado nas 

respostas aos quesitos endereçados ao perito que a parte autora padece 

de incapacidade total e permanente para as atividades laborais. Embora o 

laudo pericial não tenha o condão de vincular o procedimento decisório, 

reveste-se ele de forte valor probante, à conta do Poder Judiciário maior 

grau de imparcialidade de que se reveste, por imposição legal, e ante o 

compromisso judicialmente firmado, ter de guardar equidistância dos 

interesses das partes em confronto. A este respeito, e no concernente às 

situações de incapacidade daqueles que se encontram em situação 

assemelhada a da parte autora, em consonância com o resultado de 

perícia judicial, confira-se o seguinte precedente oriundo do e. Tribunal 

Regional Federal da Primeira Região: “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL 

CIVIL. RESTABELECIMENTO. AUXÍLIO-DOENÇA. CONVERSÃO. 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS: QUALIDADE DE 

SEGURADO, CARÊNCIA E INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE PARA 

O TRABALHO. ATENDIDOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ABATIMENTO 

VALORES PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE. CORREÇÃO MONETÁRIA. 

JUROS. IMPLANTAÇÃO IMEDIATA. 1. Remessa Oficial conhecida de ofício: 

inaplicabilidade do §§ 2º e 3º do artigo 475 do CPC, eis que ilíquido o direito 

reconhecido e não baseando em jurisprudência ou Súmula do STF ou do 

STJ. 2. Nos moldes do entendimento jurisprudencial dominante, é 

prescindível a provocação administrativa antes do manejo da via judicial 

nas ações em que se pleiteia benefício previdenciário. Ressalva do 

entendimento pessoal do relator. 3. Os requisitos indispensáveis para a 

concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença ou 

aposentadoria por invalidez são: a) a qualidade de segurado; b) a 

carência de 12 (doze) contribuições mensais; c) a incapacidade parcial ou 

total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente (aposentadoria 

por invalidez) para atividade laboral. 4. Cumpridos o requisito da carência 

e qualidade de segurado: restabelecimento de auxílio-doença (gozado de 

17.04.1997 a 17.06.1997 - fls. 17). 5. Averiguada a incapacidade total e 

permanente (paciente vítima de hipotrofia cortical cerebral e epilepsia), 

devida a aposentadoria por invalidez a contar da cessação administrativa 

do auxílio-doença, respeitada a prescrição quinquenal. 6. Facultada à 

Autarquia Previdenciária a comprovação de eventuais parcelas quitadas 

pela via administrativa quando do retorno dos autos à primeira instância 

com vistas a se evitar o pagamento em duplicidade e o enriquecimento 

sem causa, ambos repudiados pelo ordenamento jurídico. 7. Atrasados: a) 

correção monetária e juros de mora pelo MCJF. 8. Implantação imediata do 

benefício, nos termos do art. 461 do CPC - obrigação de fazer. 9. 

Apelação desprovida e remessa oficial parcialmente provida (itens 6 e 7). 

(APELAÇÃO CÍVEL Nº 0042155-57.2007.4.01.9199/MG, 2ª TURMA DO TRF 

DA 1ª REGIÃO, REL. FRANCISCO DE ASSIS BETTI. J. 24.09.2014, 

UNÂNIME, E-DJF1 08.10.2014)”. Quanto à qualidade de segurado, 

observa-se que a parte autora é contribuinte individual, ininterruptamente, 

desde dia 1º de janeiro de 2011 (ID n.º 18317498, pg. 18), sendo que, o 

pedido do benefício realizado administrativamente foi requerido na data de 

12 março de 2018 (ID n.º 16749808), sendo assim, a condição de 

segurado da parte autora foi comprovada. Destarte, considerando que a 

parte autora comprovou os requisitos necessários para a concessão do 

benefício, a implantação é medida que se impõe. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE os pedidos deduzidos na inicial, para o fim de: a) 

CONCEDER o benefício de auxílio doença em favor da parte autora 

NIVALCI DIVINO ALVES, no valor de 91% (noventa e um por cento) do 

salário de contribuição, cujo termo “a quo” deverá retroagir à data do 

requerimento administrativo (12/03/2018 – ID n.º 16749808). O pagamento 

retroativo deve ser feito com atualização monetária, segundo os índices 

previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, sendo aplicada desde 

a data em que cada parcela se tornou devida (Súmula nº 19 do e. Tribunal 

Regional Federal da Primeira Região) e com a incidência de juros de mora, 

a partir da citação, à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, na forma que 

dispõe o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997. b) DETERMINAR a CONVERSÃO 

do benefício previdenciário de AUXÍLIO DOENÇA EM APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ, a partir da data da apresentação do laudo pericial 

(13/11/2019 - ID n.º 26142146), inclusive, com direito à percepção do 

décimo terceiro salário proporcional. O pagamento retroativo deve ser feito 

com atualização monetária, segundo os índices previstos no Manual de 

Cálculos da Justiça Federal, sendo aplicada desde a data em que cada 
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parcela se tornou devida (Súmula nº 19 do e. Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região) e com a incidência de juros de mora, a partir da citação, à 

taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, na forma que dispõe o art. 1º-F da 

Lei nº 9.494/1997. c) ENCERRAR a atividade cognitiva, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, I, do NCPC. Tendo em vista a 

verossimilhança dada pelas próprias razões da sentença e o perigo da 

demora consistente no nítido caráter alimentar do benefício, CONCEDO 

tutela antecipada para o fim específico de determinar ao INSS que implante 

o benefício ora concedido no prazo de 30 (trinta) dias. EXPEÇA-SE ofício à 

Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Cuiabá/MT, 

para que implante o benefício previdenciário contido nos autos, no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, devendo ser encaminhado juntamente com os 

documentos pessoais da autora, se já não o tiver sido feito. Pelo princípio 

da sucumbência, CONDENO a autarquia ré ao pagamento de honorários 

advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados em 10% (dez por 

cento) sobre o valor das prestações vencidas, consoante preconiza a 

Súmula nº 111 do c. STJ, forte no art. 85, § 3º, I, do NCPC. DEIXO de 

condená-la, no entanto, ao pagamento das custas e demais despesas 

processuais, haja vista o disposto na Lei Estadual nº 7.603/2001. 

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. EXPEÇA-SE por meio de requisição eletrônica 

via Sistema AJG da Justiça Federal os honorários periciais fixados ao ID 

n.º 19842175 em R$ 600,00 (seiscentos reais), nos moldes da Resolução 

nº 201/2012 do c. Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Em não 

havendo recurso voluntário por parte da autarquia ré, CERTIFIQUE-SE o 

trânsito em julgado da sentença, uma vez que o presente caso, a 

condenação imposta à parte ré não ultrapassará o valor constante no art. 

496, § 3º, do NCPC, não sendo necessário a remessa dos autos ao 

Egrégio TRF 1 para reexame necessário. Neste sentido: PROCESSUAL 

CIVIL E CONSTITUCIONAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA 

PROFERIDA SOB A EGIDE DO CPC/2015. REMESSA OFICIAL. 

DESCABIMENTO. ART. 496, § 3º, DO CPC. 1. A sentença sob censura, 

proferida sob a égide no CPC/2015, não está sujeita à remessa oficial, 

tendo em vista que a condenação nela imposta não ultrapassa o limite 

previsto no art. 496, § 3º, do referido Diploma Adjetivo. 2. Tratando-se de 

ação voltada à concessão/revisão de benefício previdenciário no valor 

mensal de um salário mínimo, que envolve quantidade de parcelas 

substancialmente inferior às que seriam necessárias para se chegar ao 

patamar de mil salários mínimos, resulta certo e comprovado que o valor 

total da condenação não ultrapassará o limite supramencionado. 3. 

Remessa oficial não conhecida. (Reexame Necessário - 

0009202-54.2018.4.01.9199, 2ª Turma do TRF da 1ª Região, Rel. 

Desembargador Federal Francisco Neves da Cunha, 06/06/2018). Nos 

termos dos arts. 1.288 e seguintes da CNGC, estes são os dados da 

implantação dos benefícios: nome do segurado: NIVALCI DIVINO ALVES; 

benefício concedido: AUXÍLIO DOENÇA; renda mensal: 91% (noventa e um 

por cento) do salário de benefício; data do requerimento administrativo: 

12/03/2018 – ID n.º 16749808; APOSENTADORIA POR INVALIDEZ: renda 

mensal: 100% (cem por cento) do salário de benefício; da data da 

apresentação do laudo pericial: 13/11/2019 - ID n.º 26142146. 

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes 

e Lacerda, 26 de março de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003187-50.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DORIVAL CANDIDO 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)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1003187-50.2018.8.11.0013 

REQUERENTE: DORIVAL CANDIDO DA SILVA. REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA C/C APOSENTADORIA POR INVALIDEZ 

proposta por DORIVAL CANDIDO DA SILVA contra o INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). Acostou à inicial procuração e 

documentos de ID n.º 16865879 a 16866100. Citada, a autarquia ré 

ofereceu contestação em ID n.º 18364850, e documentos em ID n.º 

18364852. Réplica em ID n.º 18553909. Laudo pericial anexado em ID n.º 

26142158. É a suma do necessário. Fundamento e decido. Inicialmente, 

faz-se necessária breve digressão sobre o benefício previdenciário 

nominado como “auxílio-doença”. Este é um benefício previdenciário pago 

em decorrência de incapacidade temporária, devendo ser de curta 

duração, embora a lei não fixe prazo máximo de vigência; é renovável a 

cada oportunidade em que o segurado dele necessite. O benefício deve 

cessar quando houver a recuperação da capacidade para o trabalho, 

salvo quando o segurado for insusceptível de recuperação para a 

atividade habitual, caso em que deverá submeter-se a processo de 

reabilitação profissional, que lhe possibilite o exercício de outra atividade 

que lhe garanta a subsistência, sendo aposentado por invalidez, acaso 

considerado irrecuperável, nos termos do art. 62 da Lei nº 8.213/91. Em 

se tratando de pedidos de concessão de benefícios previdenciários, cujo 

deferimento dependa do auxílio de profissional com conhecimentos 

técnicos específicos, o Juiz pode designar um perito, que oficiará como 

órgão auxiliar do Juízo, sem interesse na lide e com o dever de guardar 

equidistância dos interesses em confronto. Os esclarecimentos ofertados 

pelo profissional, expressos no laudo pericial, auxiliam na formação da 

convicção do magistrado. No caso concreto os exames médicos aos 

quais foi judicialmente submetido a segurada, serviram para elucidar 

quaisquer dúvidas remanescentes, no tocante ao grau da possível 

incapacidade de que padeceria a parte autora. No laudo pericial de ID n.º 

26142158, deixou-se consignado nas respostas aos quesitos 

endereçados ao perito que a parte autora padece de incapacidade parcial 

e permanente para as atividades laborais. Embora o laudo pericial não 

tenha o condão de vincular o procedimento decisório, reveste-se ele de 

forte valor probante, à conta do Poder Judiciário maior grau de 

imparcialidade de que se reveste, por imposição legal, e ante o 

compromisso judicialmente firmado, ter de guardar equidistância dos 

interesses das partes em confronto. Traçadas estas considerações, 

incumbe ao julgador analisar, também, a questão referente à qualidade de 

segurado da parte autora. Verifica-se do Cadastro Nacional de 

Informações Sociais (CNIS), anexado em ID n.º 18364852, que o último 

mês de recolhimento, pela parte autora, foi dia 10 de novembro de 2014, e, 

portanto, manteve sua qualidade de segurado até novembro de 2015. 

Sendo assim, a condição de segurado da parte autora não ficou 

comprovada, uma vez que o requerimento administrativo somente foi 

formulado em 9 de outubro de 2017, após a perda da qualidade de 

segurado. Neste sentido: PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TRABALHADOR URBANO. NÃO 

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. PERDA DA QUALIDADE DE 

SEGURADO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Sentença sujeita à remessa 

oficial, vez que de valor incerto a condenação imposta ao INSS. Remessa 

oficial, tida por interposta. 2. Os requisitos para a concessão do 

auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez estão dispostos no art. 

42, caput e § 2º, da Lei 8.213/91, quais sejam: 1) qualidade de segurado; 

2) cumprimento do período de carência (12 contribuições), quando exigida; 

3) incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e 

permanente (aposentadoria por invalidez) representando esta última 

aquela incapacidade insuscetível de recuperação ou de reabilitação para o 

exercício de atividade que garanta a subsistência (incapacidade total e 

permanente para o trabalho) e 4) não ser a doença ou lesão preexistente 

à filiação do segurado ao Regime Geral da Previdência Social. 3. Nos 

termos do art. 59 da Lei n. 8.213, de 1991, não é devido benefício de 

auxílio-doença/aposentadoria por invalidez ao segurado cuja doença que 

motiva o pedido seja preexistente à sua filiação ao Regime Geral da 

Previdência Social ou à recuperação de sua qualidade de segurado, 

exceto se a incapacidade decorrer do agravamento ou de progressão da 

doença ou lesão. 4. O laudo pericial (fls. 138/148) demonstra que a parte 

autora é portadora de hérnia discal lombar, acarretando em incapacidade 

total e temporária para o trabalho. Ainda de acordo com o referido laudo, a 

data de início da incapacidade laborativa remonta a 06/02/2015 (quesito 

"g" - fls. 142). Entretanto, o CNIS (fls. 43/44) revela que o demandante 

recebeu auxílio-doença até 21/09/2012, sendo esta sua última 

movimentação previdenciária, mantendo vínculo com a autarquia 

previdenciária somente até 15/11/2013 (art. 15, § 4º da Lei 8.213/91). 

Dessa forma, restando comprovado nos autos que a incapacidade teve 

início depois de transcorrido o período de graça, incabível a concessão do 

benefício por perda da qualidade de segurada à época em que verificada 

a limitação para o trabalho. 5. As provas produzidas no feito não foram 

suficientes para a comprovação da qualidade de segurada da parte 
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autora, mesmo tendo sido considerada a compreensão quanto à ausência 

de perda desta condição nas hipóteses em que o trabalhador deixa de 

exercer atividade remunerada por conta do acometimento ou agravamento 

da patologia incapacitante, bem assim pela cessação do período de graça. 

6. Os honorários advocatícios devem ser fixados em R$ 300,00 (trezentos 

reais), a serem pagos pela parte autora ao INSS, ficando suspensa a 

execução deste comando por força da assistência judiciária gratuita, nos 

termos do art. 98, §3º do NCPC. 7. Apelação do INSS e remessa oficial, 

tida por interposta, providas. A Turma, por unanimidade, deu provimento à 

apelação do INSS e à remessa oficial, tida por interposta. (ACORDAO 

00389812520164019199, DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO LUIZ DE 

SOUSA, TRF1 - SEGUNDA TURMA, e-DJF1 DATA: 26/01/2018, negritei). 

Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido deduzido na inicial, o fazendo 

com resolução do mérito e na forma do art. 487, I, do NCPC, haja vista a 

inexistência de comprovação, por parte da parte autora, de um dos 

requisitos necessários à percepção do benefício pleiteado. Pelo princípio 

da sucumbência, CONDENO a parte autora ao pagamento das custas e 

dos honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados em R$ 

500,00 (quinhentos reais), consoante disposto no art. 85, § 8º, do NCPC. 

No entanto, a cobrança de tais verbas fica isenta de exigibilidade, na 

forma do art. 98, § 3º, do NCPC. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. EXPEÇA-SE 

por meio de requisição eletrônica via Sistema AJG da Justiça Federal os 

honorários periciais fixados em ID n.º 18985627 em R$ 600,00 (seiscentos 

reais), nos moldes da Resolução nº 201/2012 do c. Tribunal Regional 

Federal da Primeira Região. 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. EXPEÇA-SE o 

necessário. Pontes e Lacerda, 26 de março de 2020. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001902-91.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO FABRICIO LIO PENARIOL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO BORGES COELHO OAB - MT26030/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO DA SILVA (EXECUTADO)

CLEZIA CAETANO DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARLUCIA ALVES DE SOUZA TOLON OAB - MT21059/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1001902-91.2019.8.11.0011. 

EXEQUENTE: ALESSANDRO FABRICIO LIO PENARIOL EXECUTADO: 

CLEZIA CAETANO DA SILVA, CARLOS ALBERTO DA SILVA Vistos. De 

partida, DEIXO de conhecer do recurso de embargos de declaração de Id. 

28553906, uma vez que referido instrumento processual deve ser 

manejado nos autos da ação judicial onde foi proferida a decisão 

vergastada, no caso na ação de embargos à execução de nº 

1003400-28.2019.8.11.0011, e não nos autos da ação de execução por 

quantia certa de nº. 1001902-91.2019.8.11.0011. No mais, trata-se de 

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL POR QUANTIA CERTA 

CONTRA DEVEDOR SOLVENTE ajuizada por ALESSANDRO FABRICIO LIO 

PENARIOL, devidamente qualificado no feito, em desfavor de CLEZIA 

CAETANO DA SILVA e CARLOS ALBERTO DA SILVA, também 

qualificados. Carreou à inicial diversos documentos. Em decisão proferida 

no bojo da ação de embargos à execução tombada sob o nº. 

1003400-28.2019.8.11.0011, revogou-se os benefícios da assistência 

gratuita outrora concedida ao exequente e se determinou o recolhimento 

das custas e taxas judiciárias devidas. Na sequência dos atos 

processuais, o exequente limitou-se interpor nos autos da ação de 

execução por quantia certa, recurso de embargos de declaração contra 

decisão proferida no bojo do processo da ação de embargos à execução 

de nº. 1003400-28.2019.8.11.0011. Em seguida, vieram-me os autos 

conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. Conforme consta do 

relatório, a inicial padecia de vícios sanáveis, motivo pelo qual foi 

determinado o recolhimento das custas e taxas judiciárias devidas ante o 

acolhimento da impugnação à concessão dos benefícios da assistência 

judiciárias gratuita, formulada nos autos da lide secundária. No entanto, 

segundo consta dos autos, o exequente não cumpriu a ordem desde juízo, 

deixando de efetuar as correções necessárias para o bom andamento do 

feito. De partida, cumpre esclarecer que a o recolhimento das custas e 

taxas judiciárias deve ser comprovado no prazo fixado na decisão que 

acolheu a impugnação à concessão da gratuidade da justiça. Todavia o 

exequente permaneceu inerte. Em assim sendo, o e. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, em reiterados julgamentos, fixou o entendimento 

que a ausência de demonstração do regular recolhimento das custas e 

taxas judiciárias consubstancia-se em verdadeiro pressuposto 

processual, cuja ausência, se não for sanada no prazo do qual a parte 

dispõe para emendar a inicial, enseja a extinção do processo sem 

resolução no mérito. Nesse sentido, trago à baila a ementa do seguinte 

julgado: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – 

DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – 

INTIMAÇÃO VIA DJE E PESSOAL – NÃO CUMPRIMENTO – – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “(. . .) O descumprimento da ordem 

judicial para recolhimento das custas inicial no prazo legal, resulta na 

extinção do feito pelo cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 

do Código de Processo Civil. (...)”(APELAÇÃO CÍVEL Nº 

1006158-21.2018.8.1.0041 - DRA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA 

DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

19/09/2018, Publicado no DJE 26/09/2018) NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

29/01/2019, Publicado no DJE 04/02/2019) (TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS 

CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 00171508020158110003 MT, Relator: NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 29/01/2019, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 

04/02/2019) Neste panorama de ideias, decorre do próprio parágrafo 

único do art. 321 a obrigação imposta ao julgador em extinguir o feito, ante 

a ausência de pressuposto processual, de acordo com o que estatui 

também o art. 485, IV, do NCPC. Desta maneira, de acordo com o disposto 

no art. 485, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, IV, do mesmo 

Diploma. Pelo princípio da causalidade, CONDENO o autor ao pagamento 

das custas e demais despesas processuais, conforme art. 82 do NCPC. E 

em honorários de advogado, no patamar de 10% (dez por cento) do valor 

atribuído à causa. TRASLADE-SE cópia da presente decisão aos autos da 

ação de embargos à execução de nº. 1003400-28.2019.8.11.0011. 

PROCEDA-SE à liberação de eventuais valores vinculados ao presente 

processo. INTIMEM-SE via DJE. Preclusas as vias impugnatórias, 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado e PROMOVA-SE a remessa dos 

autos à CAA. Pontes e Lacerda, 26 de março de 2020. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 173345 Nr: 6163-47.2018.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robson Barbosa Freitas, Orivaldo Aires 

Soares, Mateus Félix de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público Estadual - 

Núcleo de Pontes e Lacerda - OAB:, Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público em face de 

ORIVALDO AIRES SOARES, pela prática, em tese, do crime descrito no 

art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal.

A Defensoria Pública pugnou pela concessão de liberdade provisória ou 

prisão domiciliar ao denunciado (ref. 162), ante a Recomendação Nº 62 do 

CNJ, vez ser asmático e haver desenvolvido tuberculose.

O Ministério Público se manifestou pelo indeferimento do pedido.

É o relatório. Fundamento. Decido.

Analisados os autos, verifico que o crime objeto da presente ação penal 

envolveu a prática violência e grave ameaça à pessoa, a qual veio a óbito.
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Em consulta ao sistema Apolo, verifica-se que o denunciado apresenta os 

seguintes registros:

- ação penal nº 1332-92.2014.811.0013, cuja reprimenda atribuída foi de 4 

(quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, 

pelo crime de tráfico de drogas, que se encontra em grau de recurso;

- ação penal nº 581-81.2009.0013, pela prática, em tese, do crime de furto 

qualificado (art. 155, §4º, inciso I), na qual foi exarada sentença de 

extinção de punibilidade em razão do reconhecimento da prescrição 

virtual, estando em grau de recurso (interposto pelo Ministério Público);

- ação penal nº 601-28.2016.811.0013, referente ao delito descrito no art. 

12 do Estatuto do Desarmamento, em que o denunciado não foi citado e o 

mandado está distribuído para o oficial de justiça Alexandre Banis;

- ação penal 661-30.2018.811.0013, pelo crime de tráfico de drogas e 

receptação, cuja tentativa de citação não teve êxito vez que a oficiala de 

justiça Fábia, à época, não localizou o acusado no endereço dos autos.

Dessa maneira, além do crime em comento ser de natureza grave, a 

reiteração delitiva do acusado aponta para sua periculosidade em 

concreto.

Ademais, o CDP de Pontes e Lacerda/MT está adotando as medidas 

recomendadas pelas autoridades competentes no que se refere à 

pandemia covid-19 (novo coronavírus).

Assim, subsistindo as razões que fundamentaram o decreto prisional 

cautelar, indefiro o pedido de soltura.

 PROVIDENCIE-SE A CITAÇÃO DO ACUSADO NOS AUTOS DE CÓDIGOS 

601-28.2016.811.0013 E 661-30.2018.811.0013.

Consigno estarem os presentes autos pendentes de realização de 

audiência em continuação. Assim, permaneçam em secretaria até o 

retorno das atividades presenciais pelo Poder Judiciário.

Cientifique-se a Defensoria Pública e o Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 140896 Nr: 4022-89.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabrício Gomes Gonzaga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camélia Rosana de Souza - 

OAB:5729-B/MT, Gustavo Guilherme Costa Salazar - OAB:11519-MT

 DISPOSITIVO

Ante o exposto, comprovadas as materialidades dos delitos e presentes 

indícios suficientes das autorias, PRONUNCIO FABRÍCIO GOMES 

GONZAGA, brasileiro, portador do CPF 11.0 017.718.521-00, RG nº 

17090024, filho de Inês Gomes Souza e Edvaldo Nascimento Gonzaga, 

nascido aos 12/01/1987, natural de Araputanga/MT, a fim de que seja 

submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas sanções 

do artigo 121, §2°, incisos I e IV, do Código Penal e artigo 121, caput, c/c 

artigo 14, inciso II, do Código Penal, por duas vezes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 209930 Nr: 1630-74.2020.811.0013

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vicente Rodrigues de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Henrique Viola de 

Almeida - OAB:355.024 SP

 Vistos, etc.

Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva do denunciado 

VICENTE RODRIGUES DE SOUZA, acostado aos autos pela Defesa (fls. 

44/49), em razão da Recomendação nº 62, do CNJ, de 17/03/2020, sob 

alegação de que o CDP abriga número de presos superior a sua 

capacidade, e o crime supostamente praticado pelo custodiado não foi 

cometido com violência ou grave ameaça.

O Ministério Público se manifestou pelo indeferimento do pedido (Ref. 14).

É o relatório. Fundamento. Decido.

Analisando o presente feito, verifico que VICENTE possui condenação 

pelo crime de tráfico de drogas, com trânsito em julgado em 15/09/2016, 

cujo processo de execução penal tramita na Comarca de Vila Bela da 

Santíssima Trindade.

Há registro da ação penal de nº 14988-58.2016.811.0042 – Código TJMT 

438540, que tramita da 4ª Vara Criminal de Cuiabá/MT, referente à prática, 

em tese, do crime de receptação e, consta no sistema Apolo, registro de 

inquérito policial relativo ao delito de porte/posse de arma de fogo (nº 

9721-90.2019.811.0013).

Ademais, não houve qualquer alteração fática ou processual hábil à 

revisão pretendida.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido da Defesa e mantenho a prisão 

preventiva de VICENTE RODRIGUES DE SOUZA.

Intimem-se a Defesa e o Ministério Público.

OFICIE-SE ao juízo das execuções penais de Cuiabá solicitando envio do 

PEP do ora custodiado, vez que aqui se encontra recolhido (4ª Vara 

Criminal de Cuiabá/MT). Instrua-se com cópia da presente decisão.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001057-19.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GHEANY ROBERTA LEAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHAES OAB - MT17567-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001057-19.2020.8.11.0013 POLO ATIVO:GHEANY 

ROBERTA LEAL ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS HENRIQUE 

FAGUNDES MAGALHAES 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: Conciliação 1 

Data: 25/05/2020 Hora: 13:30 , no endereço: AVENIDA PARANÁ, 2054, 

SÃO JOSÉ, PONTES E LACERDA - MT - CEP: . 25 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: 1000989-69.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS GRANZOTO MONTALVAO AMARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE APARECIDA DA SILVA DELIBERTI OAB - MT26759/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (REQUERIDO)

 

Certifico que a audiência designada para 18/05/2020 é INVÁLIDA, em 

razão de ter sido marcada automaticamente pelo Sistema, sem 

agendamento da Secretaria.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002059-58.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BOM FILHO DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILMAN MOURA VARGAS OAB - MT0019516S (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 PONTES E LACERDA DESPACHO Processo: 

1002059-58.2019.8.11.0013. INTERESSADO: JOSE BOM FILHO DA SILVA 

REQUERIDO: EDINELMA JOSE DA COSTA Vistos, etc. Aguarde-se o 

trânsito em julgado da sentença, que ainda não ocorreu. Após, conclusos. 

PONTES E LACERDA, 26 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001061-56.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FAUSTO DIAS FERRAZ (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

WEDER DE LACERDA SILVA OAB - MT0018773A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARUERI (REU)

 

PROCESSO n. 1001061-56.2020.8.11.0013 POLO ATIVO:FAUSTO DIAS 

FERRAZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WEDER DE LACERDA SILVA 

POLO PASSIVO: MUNICIPIO DE BARUERI 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: 18/05/2020 Hora: 13:40 

, no endereço: AVENIDA PARANÁ, 2054, SÃO JOSÉ, PONTES E LACERDA 

- MT - CEP: . 26 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: 1000599-07.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE CAZELI DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAMELA MORINIGO DE SOUZA OAB - MT0021802A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR DA CUNHA LUZ (EXECUTADO)

JULIO CESAR DA CUNHA LUZ (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARLOIVA ANDRADE SAMPAIO OAB - RS31008-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação do patrono e da parte promovente para comparecerem a 

audiência de Conciliação designada, para o dia 23 de outubro de 2017, às 

14H20MIN.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000958-49.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JURACI DE ALMEIDA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMIR OSVANDO FRANCO OAB - MT18616-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA (REU)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

1000958-49.2020.8.11.0013. AUTOR: JURACI DE ALMEIDA DOS SANTOS 

REU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., PAULISTA - SERVICOS 

DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA Vistos, etc. 1- Pretende a parte 

autora a tutela de urgência para a exclusão/suspensão das cobranças em 

sua folha salarial, decorrentes de relação contratual que afirma não ter 

efetuado, isto é, sob alegação de inexistência de negócio jurídico entre as 

partes. Conforme art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

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

processo. A probabilidade do direito não é um juízo de certeza, mas 

apenas de plausibilidade das alegações, e deve ser analisada sob a ótica 

das regras de experiência comum subministradas pela observação do que 

ordinariamente acontece (art. 375 do Código de Processo Civil). Feitas 

essas considerações, depreende-se dos termos da inicial e documentos 

apresentados que há no contracheque mais de uma cobrança, que as 

cobranças já ocorrem há tempo razoável, e somente agora foram 

impugnadas pela parte autora. Ora, é pouco crível que alguém sofra vários 

descontos mensais em seus vencimentos, por tão longo período, sem que 

tenha efetuado a contratação referente às cobranças, e que não perceba 

de imediato. Assim, entendo que não há probabilidade do direito da parte 

autora, sendo necessária dilação probatória para averiguar a veracidade 

dos fatos. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. 

2- Determino a designação de audiência de conciliação pela Secretaria, 

conforme pauta do Conciliador. 3- Cite-se a parte ré do inteiro teor do 

pedido inicial e intime-se da audiência a ser designada, com advertência 

de que o não comparecimento implicará em confissão e revelia (art. 20 da 

Lei n. 9.099/95). 4- Intime-se a parte autora, cientificando-a que a 

ausência injustificada na audiência ensejará a extinção do processo e 

condenação nas custas processuais (art. 51, inc. I, § 2º, da Lei n. 

9.099/95). 5- Caso não haja conciliação, a contestação poderá ser 

ofertada até 05 (cinco) dias após a audiência acima mencionada. 6- 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Pontes e Lacerda/MT, 26 de março 

de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000958-49.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JURACI DE ALMEIDA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMIR OSVANDO FRANCO OAB - MT18616-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA (REU)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

1000958-49.2020.8.11.0013. AUTOR: JURACI DE ALMEIDA DOS SANTOS 

REU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., PAULISTA - SERVICOS 

DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA Vistos, etc. 1- Pretende a parte 

autora a tutela de urgência para a exclusão/suspensão das cobranças em 

sua folha salarial, decorrentes de relação contratual que afirma não ter 

efetuado, isto é, sob alegação de inexistência de negócio jurídico entre as 

partes. Conforme art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

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

processo. A probabilidade do direito não é um juízo de certeza, mas 

apenas de plausibilidade das alegações, e deve ser analisada sob a ótica 

das regras de experiência comum subministradas pela observação do que 

ordinariamente acontece (art. 375 do Código de Processo Civil). Feitas 

essas considerações, depreende-se dos termos da inicial e documentos 

apresentados que há no contracheque mais de uma cobrança, que as 

cobranças já ocorrem há tempo razoável, e somente agora foram 

impugnadas pela parte autora. Ora, é pouco crível que alguém sofra vários 

descontos mensais em seus vencimentos, por tão longo período, sem que 

tenha efetuado a contratação referente às cobranças, e que não perceba 

de imediato. Assim, entendo que não há probabilidade do direito da parte 

autora, sendo necessária dilação probatória para averiguar a veracidade 

dos fatos. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. 

2- Determino a designação de audiência de conciliação pela Secretaria, 

conforme pauta do Conciliador. 3- Cite-se a parte ré do inteiro teor do 

pedido inicial e intime-se da audiência a ser designada, com advertência 

de que o não comparecimento implicará em confissão e revelia (art. 20 da 

Lei n. 9.099/95). 4- Intime-se a parte autora, cientificando-a que a 

ausência injustificada na audiência ensejará a extinção do processo e 

condenação nas custas processuais (art. 51, inc. I, § 2º, da Lei n. 

9.099/95). 5- Caso não haja conciliação, a contestação poderá ser 

ofertada até 05 (cinco) dias após a audiência acima mencionada. 6- 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Pontes e Lacerda/MT, 26 de março 

de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000958-49.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JURACI DE ALMEIDA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMIR OSVANDO FRANCO OAB - MT18616-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA (REU)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

1000958-49.2020.8.11.0013. AUTOR: JURACI DE ALMEIDA DOS SANTOS 

REU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., PAULISTA - SERVICOS 

DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA Vistos, etc. 1- Pretende a parte 

autora a tutela de urgência para a exclusão/suspensão das cobranças em 

sua folha salarial, decorrentes de relação contratual que afirma não ter 
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efetuado, isto é, sob alegação de inexistência de negócio jurídico entre as 

partes. Conforme art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

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

processo. A probabilidade do direito não é um juízo de certeza, mas 

apenas de plausibilidade das alegações, e deve ser analisada sob a ótica 

das regras de experiência comum subministradas pela observação do que 

ordinariamente acontece (art. 375 do Código de Processo Civil). Feitas 

essas considerações, depreende-se dos termos da inicial e documentos 

apresentados que há no contracheque mais de uma cobrança, que as 

cobranças já ocorrem há tempo razoável, e somente agora foram 

impugnadas pela parte autora. Ora, é pouco crível que alguém sofra vários 

descontos mensais em seus vencimentos, por tão longo período, sem que 

tenha efetuado a contratação referente às cobranças, e que não perceba 

de imediato. Assim, entendo que não há probabilidade do direito da parte 

autora, sendo necessária dilação probatória para averiguar a veracidade 

dos fatos. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. 

2- Determino a designação de audiência de conciliação pela Secretaria, 

conforme pauta do Conciliador. 3- Cite-se a parte ré do inteiro teor do 

pedido inicial e intime-se da audiência a ser designada, com advertência 

de que o não comparecimento implicará em confissão e revelia (art. 20 da 

Lei n. 9.099/95). 4- Intime-se a parte autora, cientificando-a que a 

ausência injustificada na audiência ensejará a extinção do processo e 

condenação nas custas processuais (art. 51, inc. I, § 2º, da Lei n. 

9.099/95). 5- Caso não haja conciliação, a contestação poderá ser 

ofertada até 05 (cinco) dias após a audiência acima mencionada. 6- 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Pontes e Lacerda/MT, 26 de março 

de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000958-49.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JURACI DE ALMEIDA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMIR OSVANDO FRANCO OAB - MT18616-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA (REU)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

1000958-49.2020.8.11.0013. AUTOR: JURACI DE ALMEIDA DOS SANTOS 

REU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., PAULISTA - SERVICOS 

DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA Vistos, etc. 1- Pretende a parte 

autora a tutela de urgência para a exclusão/suspensão das cobranças em 

sua folha salarial, decorrentes de relação contratual que afirma não ter 

efetuado, isto é, sob alegação de inexistência de negócio jurídico entre as 

partes. Conforme art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

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

processo. A probabilidade do direito não é um juízo de certeza, mas 

apenas de plausibilidade das alegações, e deve ser analisada sob a ótica 

das regras de experiência comum subministradas pela observação do que 

ordinariamente acontece (art. 375 do Código de Processo Civil). Feitas 

essas considerações, depreende-se dos termos da inicial e documentos 

apresentados que há no contracheque mais de uma cobrança, que as 

cobranças já ocorrem há tempo razoável, e somente agora foram 

impugnadas pela parte autora. Ora, é pouco crível que alguém sofra vários 

descontos mensais em seus vencimentos, por tão longo período, sem que 

tenha efetuado a contratação referente às cobranças, e que não perceba 

de imediato. Assim, entendo que não há probabilidade do direito da parte 

autora, sendo necessária dilação probatória para averiguar a veracidade 

dos fatos. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. 

2- Determino a designação de audiência de conciliação pela Secretaria, 

conforme pauta do Conciliador. 3- Cite-se a parte ré do inteiro teor do 

pedido inicial e intime-se da audiência a ser designada, com advertência 

de que o não comparecimento implicará em confissão e revelia (art. 20 da 

Lei n. 9.099/95). 4- Intime-se a parte autora, cientificando-a que a 

ausência injustificada na audiência ensejará a extinção do processo e 

condenação nas custas processuais (art. 51, inc. I, § 2º, da Lei n. 

9.099/95). 5- Caso não haja conciliação, a contestação poderá ser 

ofertada até 05 (cinco) dias após a audiência acima mencionada. 6- 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Pontes e Lacerda/MT, 26 de março 

de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000958-49.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JURACI DE ALMEIDA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMIR OSVANDO FRANCO OAB - MT18616-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA (REU)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

1000958-49.2020.8.11.0013. AUTOR: JURACI DE ALMEIDA DOS SANTOS 

REU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., PAULISTA - SERVICOS 

DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA Vistos, etc. 1- Pretende a parte 

autora a tutela de urgência para a exclusão/suspensão das cobranças em 

sua folha salarial, decorrentes de relação contratual que afirma não ter 

efetuado, isto é, sob alegação de inexistência de negócio jurídico entre as 

partes. Conforme art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

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

processo. A probabilidade do direito não é um juízo de certeza, mas 

apenas de plausibilidade das alegações, e deve ser analisada sob a ótica 

das regras de experiência comum subministradas pela observação do que 

ordinariamente acontece (art. 375 do Código de Processo Civil). Feitas 

essas considerações, depreende-se dos termos da inicial e documentos 

apresentados que há no contracheque mais de uma cobrança, que as 

cobranças já ocorrem há tempo razoável, e somente agora foram 

impugnadas pela parte autora. Ora, é pouco crível que alguém sofra vários 

descontos mensais em seus vencimentos, por tão longo período, sem que 

tenha efetuado a contratação referente às cobranças, e que não perceba 

de imediato. Assim, entendo que não há probabilidade do direito da parte 

autora, sendo necessária dilação probatória para averiguar a veracidade 

dos fatos. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. 

2- Determino a designação de audiência de conciliação pela Secretaria, 

conforme pauta do Conciliador. 3- Cite-se a parte ré do inteiro teor do 

pedido inicial e intime-se da audiência a ser designada, com advertência 

de que o não comparecimento implicará em confissão e revelia (art. 20 da 

Lei n. 9.099/95). 4- Intime-se a parte autora, cientificando-a que a 

ausência injustificada na audiência ensejará a extinção do processo e 

condenação nas custas processuais (art. 51, inc. I, § 2º, da Lei n. 

9.099/95). 5- Caso não haja conciliação, a contestação poderá ser 

ofertada até 05 (cinco) dias após a audiência acima mencionada. 6- 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Pontes e Lacerda/MT, 26 de março 

de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000958-49.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JURACI DE ALMEIDA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMIR OSVANDO FRANCO OAB - MT18616-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA (REU)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

1000958-49.2020.8.11.0013. AUTOR: JURACI DE ALMEIDA DOS SANTOS 

REU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., PAULISTA - SERVICOS 

DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA Vistos, etc. 1- Pretende a parte 

autora a tutela de urgência para a exclusão/suspensão das cobranças em 

sua folha salarial, decorrentes de relação contratual que afirma não ter 

efetuado, isto é, sob alegação de inexistência de negócio jurídico entre as 

partes. Conforme art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 
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probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. A probabilidade do direito não é um juízo de certeza, mas 

apenas de plausibilidade das alegações, e deve ser analisada sob a ótica 

das regras de experiência comum subministradas pela observação do que 

ordinariamente acontece (art. 375 do Código de Processo Civil). Feitas 

essas considerações, depreende-se dos termos da inicial e documentos 

apresentados que há no contracheque mais de uma cobrança, que as 

cobranças já ocorrem há tempo razoável, e somente agora foram 

impugnadas pela parte autora. Ora, é pouco crível que alguém sofra vários 

descontos mensais em seus vencimentos, por tão longo período, sem que 

tenha efetuado a contratação referente às cobranças, e que não perceba 

de imediato. Assim, entendo que não há probabilidade do direito da parte 

autora, sendo necessária dilação probatória para averiguar a veracidade 

dos fatos. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. 

2- Determino a designação de audiência de conciliação pela Secretaria, 

conforme pauta do Conciliador. 3- Cite-se a parte ré do inteiro teor do 

pedido inicial e intime-se da audiência a ser designada, com advertência 

de que o não comparecimento implicará em confissão e revelia (art. 20 da 

Lei n. 9.099/95). 4- Intime-se a parte autora, cientificando-a que a 

ausência injustificada na audiência ensejará a extinção do processo e 

condenação nas custas processuais (art. 51, inc. I, § 2º, da Lei n. 

9.099/95). 5- Caso não haja conciliação, a contestação poderá ser 

ofertada até 05 (cinco) dias após a audiência acima mencionada. 6- 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Pontes e Lacerda/MT, 26 de março 

de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003826-34.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MERIAN LIMA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN VITOR BRAGA OAB - MT0008443A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

1003826-34.2019.8.11.0013. REQUERENTE: MERIAN LIMA DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos, etc. EXPEÇA-SE ALVARÁ 

PARA LEVANTAMENTO, PELA PARTE AUTORA, DO DINHEIRO 

DEPOSITADO NOS AUTOS. Defiro à parte recorrente os benefícios da 

justiça gratuita. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo, por não 

vislumbrar dano irreparável à parte recorrente (art. 43 da Lei 9.099/95 e 

Enunciado 166 do FONAJE). Intime-se a parte recorrida para apresentar 

contrarrazões, no prazo de 10(dez) dias corridos. Apresentadas as 

contrarrazões ou decorrido o prazo sem manifestação, remetam-se os 

autos à Eg. Turma Recursal, com as homenagens e cautelas de estilo. 

Pontes e Lacerda, 26 de março de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002599-09.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA ALBINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAX DELIS DE QUEIROZ OAB - MT0016802A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

SUBMARINO VIAGENS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1002599-09.2019.8.11.0013. REQUERENTE: JULIANA ALBINO DOS 

SANTOS REQUERIDO: AVIANCA, SUBMARINO VIAGENS LTDA. Vistos 

etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C 

MATERIAIS proposta por JULIANA ALBINO DOS SANTOS em desfavor de 

AVIANCA LINHAS AEREAS e SUBMARINO VIAGENS LTDA. 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. PRELIMINAR DE DESISTÊNCIA QUANTO À 

RÉ AVIANCA LINHAS AÉREAS Recebo a manifestação em audiência (ID 

28357607) como pedido de desistência quanto à ré AVIANCA LINHAS 

AÉREAS e HOMOLOGO a desistência, com fundamento no art. 485, VIII, do 

Código de Processo Civil. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ 

SUBMARINO VIAGENS LTDA A preliminar não merece prosperar, pois a ré 

SUBMARINO VIAGENS LTDA, enquanto intermediadora dos serviços de 

turismo contratados pela autora, é fornecedora de serviços (art. 3º do 

Código de Defesa do Consumidor) e, portanto, é responsável solidária com 

os demais fornecedores pelos vícios e falhas na prestação do serviço 

prestado pela cadeia de fornecedores (art. 14 e 19 do CDC). Rejeito a 

preliminar. MÉRITO Aduz a reclamante a que adquiriu passagens junto a 

companhia aérea Re para cidade de Sao Paulo, onde participaria de um 

curso de atualização profissional. A passagem de ida foi agendada para o 

dia 17/05/2019, no dia do embarque a autora chegou no aeroporto 

internacional de Cuiabá, as 17h00min, 11 horas antes do voo, onde 

constatou que os guichês da reclamada estavam fechados e soube que 

aquele voo não estava operando e que não haveria voo. A reclamante 

ligou para a empresa que lhe vendeu as passagens, onde foi informada 

que não teria como realocar para outro voo, a autora alega que para não 

perder o evento de capacitação, se viu obrigada a adquirir outra 

passagem pelo preço de 1.074,44. Ao retornar a reclamante foi realocada, 

o voo de retorno estava previsto para as 23h40min do dia 19/05/2019, voo 

6386, de Guarulhos a Cuiabá, porem a reclamante foi realocada para o dia 

20/05/2019, no voo G31424, que sairia as 20h55mim, tendo a reclamante 

esperado por mais de 21 horas. A primeira reclamada, não foi intimada 

para audiência de conciliação e não apresentou contestação. A segunda 

reclamada apresentou contestação, esclarecendo que os problemas no 

cumprimento dos voos adquiridos da empresa Avianca, que entrou em 

recuperação judicial no mês de dezembro de 2018 e que mesmo com o 

início recuperação judicial, a Avianca continuou a cumprir com seus voos 

e a vender bilhetes aéreos para os destinos de suas rotas, sem qualquer 

óbice dos órgãos reguladores também continuaram realizando a venda 

das passagens da Avianca aos seus consumidores quando procurada 

para a venda de pacotes de viagens ou apenas trechos aéreos. Sendo 

que somente meados de abril de 2019, ou seja, após 4 meses de venda 

regular de passagens aéreas da aludida companhia, a ANAC emitiu 

comunicado de que a venda de bilhetes para determinados trechos 

estavam suspensos e que a Avianca deveria divulgar amplamente os 

voos alterados e cancelados, assim como comunicar previamente os 

passageiros, para evitar que se deslocassem ao aeroporto 

inadvertidamente, além de oferecer as alternativas de reembolso, 

reacomodação em outro voo ou execução do serviço por outra 

modalidade de transporte. Alega a reclamada que ao longo dos meses que 

se seguiram, foi uma clara e errônea atuação da ANAC, que deveria de 

imediato, ter suspendido todos os voos da empresa, o que não foi feito, 

apesar do órgão claramente estar visualizando os problemas que se 

desenhariam ao longo dos meses subsequentes. Contudo, conforme 

provas colacionadas nos autos a reclamante sofreu danos , fazendo jus 

ao indenização material e moral. Com relação aos danos morais, a 

situação força reconhecer que a situação ultrapassou o mero 

aborrecimento em virtude do extremo atraso na entrega e de todos os 

transtornos por ela causa causados, tais como utilização da sua 

residência como marcenaria, necessidade de desembolso de valor maior 

do que o inicialmente previsto, danos causados aos serviços já realizados 

no apartamento. Não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, 

o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral, o que 

não é o caso dos autos. Reputa-se assim existente a relação jurídica 

obrigacional entre as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar 

o dano causado. 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 
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teleológica com mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa 

para o caso, permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. 

(destaquei e negritei). A jurisprudência é neste sentido: “O Juiz não pode 

desprezar as regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale 

dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo 

pode e deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece”. 

(JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas 

ao artigo 335). (negritei). 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). Dessa forma, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de: a) 

CONDENAR a reclamada SUBMARINO VIAGENS S/A a devolver os valores 

gastos com passagem de ida (R$ 1.074,44), devidamente corrigidos desde 

a data do evento, a título de danos materiais, acrescido de juros de 1% ao 

mês e correção monetária (INPC), contados a partir da citação, 

extinguindo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 

487, I do Código de Processo Civil. b) CONDENAR a reclamada 

SUBMARINO VIAGENS S/A a pagar à parte autora a importância de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, com 

juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação válida e correção 

monetária a partir desta data, extinguindo-se o processo com resolução 

do mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. 

HOMOLOGO a desistência com relação à ré AVIANCA, com fundamento 

no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Pontes e 

Lacerda, 26 de março de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000162-29.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BURITI IND. E COM. DE MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA CORROCERIAS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000162-29.2018.8.11.0013. EXEQUENTE: BURITI IND. E COM. DE 

MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME EXECUTADO: FRANCISCO DE 

ASSIS DA SILVA CORROCERIAS - ME Vistos, etc. BURITI IND. E COM. DE 

MADEIRAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME opôs embargos de declaração 

contra a sentença, alegando a existência de omissão, porquanto 

determinou a intimação do executado, embora este esteja ciente de sua 

dívida. É o breve relato. DECIDO. O art. 1.022 do Código de Processo Civil 

dispõe que cabem embargos de declaração contra decisão judicial para 

“esclarecer obscuridade ou eliminar contradição” e para “suprir omissão 

de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento”. Reapreciando a decisão embargada à luz da referida 

legislação e dos argumentos da parte embargante, não vislumbro a 

existência do vício aventado. Com efeito, a decisão embargada não é 

omissa quanto ao ponto discutido, pois as partes entabularam acordo na 

fase de conhecimento e, portanto, deve ter início o cumprimento de 

sentença, conforme o rito legal, que constantemente tenta ser atropelado 

pela BURITI IND. E COM. DE MADEIRAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME 

nos diversos feitos que possui neste Juizado. Ante o exposto, NÃO 

ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo na íntegra a 

decisão embargada. Intimem-se. Cumpra-se a decisão anterior. Pontes e 

Lacerda/MT, 26 de março de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000306-37.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSENI GALDINO GONCALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT18255-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE VALE DE SAO DOMINGOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THUCYDIDES FRANCISCO CONCEICAO ALVARES OAB - MT0004552A-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000306-37.2017.8.11.0013. EXEQUENTE: JOSENI GALDINO GONCALVES 

EXECUTADO: MUNICIPIO DE VALE DE SAO DOMINGOS Vistos, etc. JOSENI 

GALDINO GONÇALVES opôs embargos de declaração contra a sentença, 

alegando a existência de erro material, porquanto não há acordo 

entabulado entre as partes. É o breve relato. DECIDO. O art. 1.022 do 

Código de Processo Civil dispõe que cabem embargos de declaração 

contra decisão judicial para “esclarecer obscuridade ou eliminar 

contradição” e para “suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual 

devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”. Reapreciando a 

decisão embargada à luz da referida legislação e dos argumentos da parte 

embargante, não vislumbro a existência do vício aventado. Com efeito, a 

decisão embargada não contém erro material, pois a transação entabulada 

entre as partes foi manifestada na concordância tácita da parte executada 

com o direito material pleiteado, consubstanciado no decurso de prazo 

sem manifestação. Ante o exposto, NÃO ACOLHO OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. DOS CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO 

Considerando a superveniência do Provimento nº 06/2020-CM, de 12 de 

fevereiro de 2020, reconsidero em parte a decisão anterior. Caso os autos 

já tenham sido remetidos ao DAP para cálculos, informe-se no e-mail 

calculorpv.dap@tjmt.jus.br a desnecessidade. 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. 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. 

Pontes e Lacerda/MT, 26 de março de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002688-66.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RONAIR WILLIAN GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1002688-66.2018.8.11.0013. REQUERENTE: RONAIR WILLIAN GOMES DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos, etc. RONAIR WILLIAN 

GOMES DA SILVA opôs embargos de declaração contra a sentença, 

alegando a existência de contradição, porquanto ao julgar os processos 

conexos de forma conjunta e se valendo de prova emprestada, não 

observou o conjunto probatório dos autos. É o breve relato. DECIDO. O art. 

1.022 do Código de Processo Civil dispõe que cabem embargos de 

declaração contra decisão judicial para “esclarecer obscuridade ou 

eliminar contradição” e para “suprir omissão de ponto ou questão sobre o 

qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”. Reapreciando 

a decisão embargada à luz da referida legislação e dos argumentos da 

parte embargante, não vislumbro a existência do vício aventado. Com 

efeito, a decisão embargada não é contraditória quanto ao ponto discutido, 

pois as premissas maiores e as premissas menores nela constantes 

guardam relação com a conclusão a que chega. Neste ponto, cumpre 

ressaltar que “A contradição que dá ensejo a embargos de declaração 

(inciso I do art. 535 do CPC) é a que se estabelece no âmbito interno do 

julgado embargado, ou seja, a contradição do julgado consigo mesmo, 

como quando, por exemplo, o dispositivo não decorre logicamente da 

fundamentação. [...] 5. Recurso especial improvido." (REsp 665.683/MG, 1ª 

Turma, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJ de 10/03/2008). Em 

verdade, dos argumentos da parte autora se extrai certa insatisfação com 

a resolução do mérito da causa, e assim a pretensão deve ser deduzida 

pela via recursal adequada. Ante o exposto, NÃO ACOLHO OS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo na íntegra a decisão 

embargada. Intimem-se. Pontes e Lacerda/MT, 26 de março de 2020. Elmo 

Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002689-51.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RONAIR WILLIAN GOMES 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1002689-51.2018.8.11.0013. REQUERENTE: RONAIR WILLIAN GOMES DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos, etc. RONAIR WILLIAN 

GOMES DA SILVA opôs embargos de declaração contra a sentença, 

alegando a existência de contradição, porquanto ao julgar os processos 

conexos de forma conjunta e se valendo de prova emprestada, não 

observou o conjunto probatório dos autos. É o breve relato. DECIDO. O art. 

1.022 do Código de Processo Civil dispõe que cabem embargos de 

declaração contra decisão judicial para “esclarecer obscuridade ou 

eliminar contradição” e para “suprir omissão de ponto ou questão sobre o 

qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”. Reapreciando 

a decisão embargada à luz da referida legislação e dos argumentos da 

parte embargante, não vislumbro a existência do vício aventado. Com 

efeito, a decisão embargada não é contraditória quanto ao ponto discutido, 

pois as premissas maiores e as premissas menores nela constantes 

guardam relação com a conclusão a que chega. Neste ponto, cumpre 

ressaltar que “A contradição que dá ensejo a embargos de declaração 

(inciso I do art. 535 do CPC) é a que se estabelece no âmbito interno do 

julgado embargado, ou seja, a contradição do julgado consigo mesmo, 

como quando, por exemplo, o dispositivo não decorre logicamente da 

fundamentação. [...] 5. Recurso especial improvido." (REsp 665.683/MG, 1ª 

Turma, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJ de 10/03/2008). Em 

verdade, dos argumentos da parte autora se extrai certa insatisfação com 

a resolução do mérito da causa, e assim a pretensão deve ser deduzida 

pela via recursal adequada. Ante o exposto, NÃO ACOLHO OS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo na íntegra a decisão 

embargada. Intimem-se. Pontes e Lacerda/MT, 26 de março de 2020. Elmo 

Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000090-71.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE CATIA RICALDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000090-71.2020.8.11.0013. REQUERENTE: CRISTIANE CATIA RICALDES 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. CRISTIANE CATIA 

RICALDES opôs embargos de declaração contra a sentença, pedindo seja 

REFORMADA a sentença para determinar a incorporação da porcentagem 

de 11,98% ao recebimento do apelante. É o breve relato. DECIDO. O art. 

1.022 do Código de Processo Civil dispõe que cabem embargos de 

declaração contra decisão judicial para “esclarecer obscuridade ou 

eliminar contradição” e para “suprir omissão de ponto ou questão sobre o 

qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”. O embargante 

sequer apontou qualquer dos vícios nos embargos de declaração, 

limitando-se a pedir a REFORMA da sentença. Em verdade, dos 

argumentos da parte autora se extrai insatisfação com a resolução do 

mérito da causa, e assim a pretensão deve ser deduzida pela via recursal 

adequada. Ante o exposto, NÃO ACOLHO OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, mantendo na íntegra a decisão embargada. Condeno o 

embargante ao pagamento de multa por embargos protelatórios, no 

montante de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, multa esta que 

não está abrangida pela justiça gratuita. Intimem-se. Pontes e Lacerda/MT, 

26 de março de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002428-86.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELLA FRANCIELLE DE ASSIS CABASSA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAMELA MORINIGO DE SOUZA OAB - MT0021802A (ADVOGADO(A))

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-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))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1002428-86.2018.8.11.0013. INTERESSADO: PAMELLA FRANCIELLE DE 

ASSIS CABASSA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A opôs embargos de declaração contra a 

sentença, alegando a existência de omissão, porquanto não observou o 

art. 9º, §3º, da Resoluão 229/2006 da ANEEL e porque os juros de mora 

deveriam ser contados a partir da citação. A parte embargada se 

manifestou pedindo o não acolhimento dos embargos de declaração. É o 

breve relato. DECIDO. O art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que 

cabem embargos de declaração contra decisão judicial para “esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição” e para “suprir omissão de ponto ou 

questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento”. Reapreciando a decisão embargada à luz da referida 

legislação e dos argumentos da parte embargante, não vislumbro a 

existência do vício aventado. Com efeito, a decisão embargada não é 
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omissa quanto ao ponto discutido, pois nela constam os fundamentos 

jurídicos pelos quais se decidiu pelo valor da indenização e termo inicial 

dos juros de mora. Em verdade, dos argumentos da parte autora se extrai 

certa insatisfação com a resolução do mérito da causa, e assim a 

pretensão deve ser deduzida pela via recursal adequada. Ante o exposto, 

NÃO ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo na íntegra a 

decisão embargada. Intimem-se. Pontes e Lacerda/MT, 26 de março de 

2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003468-69.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA DE FREITAS BASTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAMELA MORINIGO DE SOUZA OAB - MT0021802A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1003468-69.2019.8.11.0013. REQUERENTE: MARCIA DE FREITAS BASTOS 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. TELEFÔNICA BRASIL 

S/A opôs embargos de declaração contra a sentença, alegando a 

existência de obscuridade, porquanto não acolheu a eficácia probatória 

das telas de sistemas. A parte embargada se manifestou pedindo o não 

acolhimento dos embargos de declaração. É o breve relato. DECIDO. O art. 

1.022 do Código de Processo Civil dispõe que cabem embargos de 

declaração contra decisão judicial para “esclarecer obscuridade ou 

eliminar contradição” e para “suprir omissão de ponto ou questão sobre o 

qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”. Reapreciando 

a decisão embargada à luz da referida legislação e dos argumentos da 

parte embargante, não vislumbro a existência do vício aventado. Com 

efeito, a decisão embargada não é obscura quanto ao ponto discutido, 

pois apreciou fundamentadamente a juntada das telas de sistema, não as 

acolhendo como comprovação da avença. Em verdade, dos argumentos 

da parte autora se extrai certa insatisfação com a resolução do mérito da 

causa, e assim a pretensão deve ser deduzida pela via recursal 

adequada. Ante o exposto, NÃO ACOLHO OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, mantendo na íntegra a decisão embargada. Intimem-se. 

Pontes e Lacerda/MT, 26 de março de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz 

de Direito

Comarca de Poxoréo

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000422-69.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

A. V. B. D. O. (EXEQUENTE)

K. H. B. D. O. (EXEQUENTE)

M. P. D. E. D. M. G. (EXEQUENTE)

V. E. B. D. O. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA BRANDAO XAVIER OAB - 042.186.671-36 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

S. R. D. O. (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE POXORÉO EDITAL DE INTIMAÇÃO/SENTENÇA Prazo do 

Edital:30 Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO DARWIN DE SOUZA PONTES PROCESSO n. 

1000422-69.2019.8.11.0014 Valor da causa: R$ 966,78 ESPÉCIE: 

[Alimentos]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO ATIVO: Nome: 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: Avenida 

Brasília, 1105, Jardim das Américas, POXORÉO - MT - CEP: 78800-000 

Nome: ANA VITORIA BRANDAO DE OLIVEIRA Endereço: Avenida Brasil, 0, 

Próximo ao Alfreto Tintas, Cruzeiro, POXORÉO - MT - CEP: 78800-000 

Nome: VITOR EDUARDO BRANDAO DE OLIVEIRA Endereço: Avenida 

Brasil, 0, Próximo ao Alfreto Tintas, Cruzeiro, POXORÉO - MT - CEP: 

78800-000 Nome: KAUA HENRIQUE BRANDAO DE OLIVEIRA Endereço: 

Avenida Brasil, 0, Próximo ao Alfreto Tintas, Cruzeiro, POXORÉO - MT - 

CEP: 78800-000 Nome: ANA BRANDAO XAVIER Endereço: Avenida Brasil, 

0, Próximo ao Alfredo Tintas, Cruzeiro, POXORÉO - MT - CEP: 78800-000 

POLO PASSIVO: Nome: Sebastião Rosa de Oliveira Endereço: Rua 

Teresina, 24, Jardim Poxoréu, POXORÉO - MT - CEP: 78800-000 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO, para, ciência 

da sentença prolatada nos autos SENTENÇA: EXEQUENTE: MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ANA VITORIA BRANDAO DE 

OLIVEIRA, VITOR EDUARDO BRANDAO DE OLIVEIRA, KAUA HENRIQUE 

BRANDAO DE OLIVEIRA REPRESENTANTE: ANA BRANDAO XAVIER, 

EXECUTADO: SEBASTIÃO ROSA DE OLIVEIRA \'Face ao adimplemento 

dos valores devidos pelo requerido, JULGO EXTINTO o presente 

cumprimento de sentença, consoante regra ínsita ao art. 924, II c/c o art. 

513 do novel Código de Processo Civil. Transitada em julgado a presente 

sentença, proceda-se às as baixas e anotações de estilo. Às 

providências. CUMPRA-SE. Poxoréu-MT, data lançada no sistema. Darwin 

de Souza Pontes Juiz de Direito. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é 

contado do término do prazo deste edital. 2. Não efetuado 

tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, 

mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação 

(Art. 523 §3º, CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos e que 

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

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

SALUSTIANO CANDIDO PEREIRA FILHO, digitei. Poxoréu , 26 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000822-83.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR BATISTA ROSA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BENJAMIN DE OLIVEIRA OAB - MT5041/A (ADVOGADO(A))

ALEXSANDER DA SILVA OLIVEIRA OAB - MS22959 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO CERTIDÃO TRIAGEM Certifico que procedo a intimação das 

partes para no prazo legal,apresentar as provas que pretendem produzir 

Poxoréu/MT, 26 de março de 2020. SALUSTIANO CANDIDO PEREIRA 

FILHO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE POXORÉO E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (66) 34361250

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001110-31.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

MARCONDE MOREIRA NEVES (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA OAB - MT0019498A 

(ADVOGADO(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P O X O R É O  C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  P r o c e s s o : 

1001110-31.2019.8.11.0014; Valor causa: R$ 14.970,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)/[Incapacidade Laborativa 

Permanente]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir 

fora do expediente: Sim/Não. Certifico que a contestação acostada nos 

autos foi protocolada no prazo legal Certifico ainda que procedo a 

intimação da parte autora para no prazo legal impugnar a contestação 

apresentada Poxoréu/MT, 26 de março de 2020 SALUSTIANO CANDIDO 

PEREIRA FILHO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (66) 34361250

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação 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))

 

Certidão Processo: 1000413-44.2018.8.11.0014 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 manifestar-se quanto a petição constante no ID 30725127, 

no prazo legal. POXORÉO, 26 de março de 2020 MARILUCIA RODRIGUES 

DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a)

Comarca de São José do Rio Claro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 28520 Nr: 2399-71.2010.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS GATTAS PESSOA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGOR MARINS RABELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JHANYLEYNE FURLAN SORTI - 

OAB:23741/O, MARCOS GATTASS - OAB:12264/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WINTER - 

OAB:11470/MT

 Visto.

Para análise do pedido de f. 169, intime-se a parte exequente para que 

informe os dados mencionados na decisão de f. 164-verso, em 10 (dez) 

dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 51124 Nr: 257-89.2013.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAMIR FLORES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Vistos.

Analisando os autos, verifico que o executado cumpriu integralmente a 

obrigação, conforme documento de fl. 113 e manifestação do Ministério 

Público.

 Com estas considerações, declaro extinta a execução com fundamento 

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

Preclusas as vias recursais, certifique-se, anote-se, baixe-se e 

arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29547 Nr: 295-72.2011.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE FRANCISCO JUAREZ MACHADO, 

JOACIR RENAN DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FELIPE LAMMEL - 

OAB:7133/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNALDO RAUEN DELPIZZO - 

OAB:OAB/MT 4.708-A, FERNANDO DORIVAL DE MATTOS - 

OAB:13.477-A

 Intimo a parte autora para que, no prazo legal e considerando o art. 8º da 

Portaria-Conjunta 249/2020, retire nesta secretaria a carta precatória 

expedida ou realize seu preparo para a devida distriuição aos juízos de 

Nova Mutum-MT e Lucas do Rio Verde-MT. Intimo-a também para que 

cumpra os itens c e d da decisão de fls. 196.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 14578 Nr: 3394-60.2005.811.0033

 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: JOSE ROBERTO SCHMALTZ, MILTON CARVALHO, 

MARCIO AUGUSTO GUARIENTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO SANDOVAL GONÇALVES, DANUSA 

BALTHAZAR DE ANDRADE GONÇALVES, PAULO FRANCO DE GODOY 

BELFORT, RENATA SANDOVAL GONÇALVES BELFORT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER ROBERTO PIRES DE 

FREITAS - OAB:3889/MT, JEAN WALTER WAHLBRINK - OAB:5658/MT, 

KARLOS LOCK - OAB:16828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHRISTIAN EDUARDO GOMES 

DE ALMEIDA - OAB:8303/MT, LUCIANA DE FREITAS PEREIRA - 

OAB:6230/MT

 No termos da decisão de fls. 550, renovo a publicação da decisão de fls. 

543/543v.

"[...]Por serem tempestivos, a teor do artigo 1.023 do Código de Processo 

Civil de 2015, conheço os embargos, e no mérito, rejeito-os na sua 

totalidade, haja vista que patente o seu descabimento, eis que não 

vislumbro qualquer contradição, omissão ou obscuridade na sentença de 

fls. 523/532 proferida nos autos.

 Os embargos de declaração têm como hipóteses a omissão, obscuridade 

ou contradição, sendo que a obscuridade ocorre quando o julgado não 

apresenta clareza em sua redação, ao passo que a contradição é vício 

interno entre as próprias proposições emanadas e, por fim, a omissão 

manifesta-se na falta de exame de alguma tese, prova, ou de algum pedido 

das partes.

No caso em estudo verifico que não há omissão a ser sanada ou 

contradição a ser esclarecida. Na verdade, a embargante manifestou sua 

discordância com os termos da sentença pretendendo sua modificação.

Desta forma, se a partes discorda dos fundamentos expostos na decisão 

cumpre-lhes questioná-los na via recursal própria não se prestando os 

embargos declaratórios para rediscussão da matéria, por mero 

descontentamento das razões de decidir.

Com tais considerações, rejeito os embargos de declaração. Logo, 

mantenho incólume os termos da sentença fls. 523/532. [...]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70455 Nr: 1363-47.2017.811.0033
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 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO DA SILVA BRAZIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551 SSP/SP, RICARDO KAWASAKI - OAB:15729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16158/MT

 Intimo a parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias e 

considerando o art. 8º da Portaria-Conjunta 249/2020, impulsione os autos 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 73927 Nr: 2888-64.2017.811.0033

 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: ILAERCIO RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL WASNIESKI - OAB:14334

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/O, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8184-A/MT

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial 

para condenar a requerida a pagar ao autor a quantia de R$ 2.362,50 

(dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinqüenta centavos), 

referente à indenizatória sobre o seguro obrigatório (DPVAT), acrescida 

de juros de mora, desde a citação inicial, no patamar de 1% ao mês e 

correção monetária pelo INPC a partir do efetivo prejuízo, ou seja, do fato 

gerador que decorreu da conclusão do laudo pericial, em 

14/05/2019.Havendo sucumbência recíproca, distribuo igualmente entre os 

litigantes a condenação ao pagamento de custas e despesas 

processuais, ficando os honorários advocatícios a cargo de cada um dos 

constituintes, no termos do artigo 85, do Código de Processo Civil.Por 

conseguinte, declaro resolvido o mérito da presente ação, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Transitada 

em julgado, intime-se o vencido, na pessoa de seu advogado, para que 

cumpra a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, ficando advertido que o 

descumprimento acarretará a incidência de multa, no percentual de 10% 

(dez por cento) sobre o montante da condenação, conforme o artigo 475-J 

do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001207-71.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

CASTORINO BUENO CELESTINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ODAIR DONIZETE RIBEIRO OAB - SP109334 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Intimação do Excelentíssimo advogado da parte autora para apresentar 

Impugnação à Contestação ou requerer o que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001210-26.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUEL HENRIQUE CASTANHEIRA OAB - SP264825 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VLADIMIR CABRAL DONHA JUNIOR (REQUERIDO)

 

Intimação do(a) Excelentíssimo(a) advogado(a) da parte autora para 

efetuar o pagamento da diligência do oficial de justiça através de guia 

emitida no Site do Tribunal de Justiça>Emissão de Guias Online, conforme 

artigo 716-D da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral 

da Justiça - Foro Judicial.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000340-44.2020.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO LANZA DE ABREU OAB - SP434370 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLORIA ESTELA MENDOZA GOMEZ (EXECUTADO)

JOAREZ FOELLMER RAMBO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS FELIPE LARA DE SOUZA

 

Processo nº: 1000340-44.2020.8.11.0033 Tipo de Ação: Execução de 

Título Extrajudicial Exequente: Primo Rossi Administradora de Consórcio 

Ltda Executado(a/s): Joarez Foellmer Rambo Gloria Estela Mendoza 

Gomez Vistos etc. 1. Intime-se, via DJe, o(a/s) patrono(a/s) do credor 

para, em 15 (quinze) dias, proceder ao recolhimento das custas e 

despesas processuais correspondentes à distribuição, porque o Sistema 

PJe acusa a inexistência de guia de custas vinculada ao feito, sob pena 

de cancelamento da distribuição e consequente extinção processual sem 

resolução de mérito. 2. Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e retornem os autos conclusos. São José do Rio Claro, 

datado e assinado digitalmente. Luis Felipe Lara de Souza, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000339-59.2020.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

SUINOBRAS - ALIMENTOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO OAB - PR11849 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RIVALINO PEREIRA NUNES (EXECUTADO)

 

Intimação do(a) Excelentíssimo(a) advogado(a) da parte autora para 

efetuar o pagamento da diligência do oficial de justiça, para cumprimento 

do mandado, através de guia emitida no Site do Tribunal de 

Justiça>Emissão de Guias Online, conforme artigo 716-D da Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça - Foro Judicial.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000033-90.2020.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS SEHN (REU)

JUSCILANDI CABRAL DOS SANTOS (REU)

VENTUROSA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA. - EPP (REU)

 

Intimação do(a) Excelentíssimo(a) advogado(a) da parte autora para 

efetuar o pagamento da diligência do oficial de justiça, para cumprimento 

do mandado, através de guia emitida no Site do Tribunal de 

Justiça>Emissão de Guias Online, conforme artigo 716-D da Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça - Foro Judicial

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000694-06.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

JESUS GARCIA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BUSS SONNENBERG OAB - MT0018389A (ADVOGADO(A))

REJANE BUSS SONNENBERG OAB - MT5862/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE LEONEL PEDROSO (REU)

ALBINO VASCONCELOS DE MENDONCA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MIRLAINE OLIVEIRA PIRES OAB - MT25731/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SÃO 

JOSÉ DO RIO CLARO 2ª VARA CÍVEL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO 
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FÓRUM DES. RAUL BEZERRA, RUA SANTA CATARINA, 709, CENTRO, 

SÃO JOSÉ DO RIO CLARO - MT - CEP: 78435-000 CITAÇÃO POR MEIO 

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

DIREITO LUIS FELIPE LARA DE SOUZA PROCESSO n. 

1000694-06.2019.8.11.0033 Valor da causa: R$ 998,00 ESPÉCIE: 

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) 

POLO ATIVO: Nome: JESUS GARCIA DE OLIVEIRA Endereço: Rua 

Bonanza, 136, Planalto, SÃO JOSÉ DO RIO CLARO - MT - CEP: 78435-000 

POLO PASSIVO: Nome: ALBINO VASCONCELOS DE MENDONCA 

Endereço: RUA DO AMOR, (LOT NÚCLEO G GLÓRIA), GLÓRIA, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78141-016 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO 

POLO PASSIVO para responder a ação, caso queira, conforme despacho, 

petição inicial e documentos anexados ao processo judicial eletrônico. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias, contados 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). 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). SÃO JOSÉ DO 

RIO CLARO, 26 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000441-52.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO CASTURINO CARAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA CONCEICAO DO NASCIMENTO OAB - MT0018655A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

LUIS FELIPE LARA DE SOUZA

 

Processo nº: 1000441-52.2018.8.11.0033 Tipo de Ação: Previdenciária / 

Restabelecimento Auxílio Doença Requerente: Ricardo Casturino Carao 

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS Vistos etc. 1. Defiro 

a postulação da parte autora de Id. 29237282, pelos motivos já declinados 

na decisão de Id. 23368952, bem como porque o Requerente encontra-se 

incapacitado para retorno às suas atividades laborais, conforme laudo 

médico de Id. 29237284, em que restou atestado incapacidade laboral por 

tempo indeterminado. Destaque-se, por oportuno, em deferência ao 

inusitado requerimento do INSS de Id. 29857838 [requer que esse Juízo 

não conceda nova ordem de implantação], que, para além de a autarquia 

ré não ter impugnado, a tempo e modo devidos, a decisão que concedeu a 

tutela de urgência antecipada, não se revela crível a cessação automática 

do benefício sem a realização de perícia, máxime quando e, como na 

espécie, fora judicialmente concedido. Com efeito, a orientação 

jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça vaticinou o entendimento de 

que o procedimento denominado “alta programada”, em que a autarquia 

previdenciária, ao conceder o benefício de auxílio doença, desde logo e 

independentemente de nova perícia, fixa prazo para o retorno do 

segurado à atividade laborativa, não encontra respaldo na legislação de 

regência, porque o art. 62, da Lei 8.213/1991, determina que o benefício 

seja mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o 

exercício da atividade laboral: “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. ALTA 

PROGRAMADA. CANCELAMENTO AUTOMÁTICO DO BENEFÍCIO À 

MÍNGUA DE NOVA PERÍCIA MÉDICA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O procedimento 

conhecido por ‘alta programada’, em que a autarquia previdenciária, ao 

conceder benefício de auxílio-doença, fixa previamente o prazo para o 

retorno do segurado à atividade laborativa, à míngua de nova perícia, não 

encontra respaldo na legislação federal. 2. Em atenção ao art. 62 da Lei n. 

8.213/91, faz-se imprescindível que, no caso concreto, o INSS promova 

nova perícia médica, em ordem a que o segurado retorne às atividades 

habituais apenas quando efetivamente constatada a restauração de sua 

capacidade laborativa. 3. No que regulamentou a ‘alta programada’, o art. 

78 do Decreto 3.048/99, à época dos fatos (ano de 2006), desbordou da 

diretriz traçada no art. 62 da Lei n. 8.213/91. 4. Recurso especial do INSS 

improvido.” (REsp 1599554/BA, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA 

TURMA, julgado em 28/09/2017, DJe 13/11/2017) “PREVIDENCIÁRIO. 

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RACIONALIDADE DE 

TRATAMENTO MÉDICO. RECURSO ESPECIAL. AUXÍLIO-DOENÇA. 

FIXAÇÃO PRÉVIA DE TERMO FINAL PARA CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO. 

ALTA MÉDICA PROGRAMADA ANTERIOR A MP 736/2016. 

INCOMPATIBILIDADE COM A LEI 8.213/91, ART. 62. A SUSPENSÃO DO 

BENEFÍCIO DEVE SER PRECEDIDA DE PERÍCIA MÉDICA. PARECER 

MINISTERIAL PELO DESPROVIMENTO DO FEITO. AGRAVO INTERNO A 

QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O art. 62 da Lei 8.213/91 é taxativo em 

afirmar que o benefício de auxílio-doença só cessará quando o Segurado 

seja dado como habilitado para o desempenho de nova atividade que lhe 

garanta a subsistência, pelo que não se há de presumir esse estado de 

higidez e, menos ainda, que ele possa se instalar por simples 

determinação ou deliberação do Esculápio. 2. Não há que se falar, 

portanto, em fixação de termo final para a cessação do pagamento do 

benefício previdenciário de auxílio-doença através de uma perícia prévia 

inicial, que ganharia um caráter de prova insofismável, atribuindo à perícia 

características típicas do positivismo filosófico (exatidão, certeza, 

generalidade e previsibilidade), insusceptível de erro ou inadequação à 

verdade. 3. Mostra-se inadmissível a prevalência da celeridade e da 

redução de gastos públicos em detrimento da Justiça e dos direitos 

fundamentais do Trabalhador, na condução das demandas previdenciárias 

em que se busca um benefício por incapacidade. 4. Logo, não há que se 

falar em alta presumida para a cessação do pagamento do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, uma vez que a perícia médica é condição 

indispensável à cessação do benefício, nos termos do art. 62 da Lei 

8.213/91, pois somente ela poderá atestar se o Segurado possui condição 

de retornar às suas atividades ou não; além dessa previsão legal, há, 

ainda, a lógica linear comum e o bom sendo que orientam a realidade das 

relações da vida humana e social. 5. Registre-se que a edição da MP 

736/2016, que acrescentou os §§ 8o. e 9o. ao art. 60 da Lei 8.213/91, 

consignando que sempre que possível o ato de concessão do 

auxílio-doença deverá fixar o prazo estimado da duração do benefício, 

sob pena de cessação automática em 120 dias, salvo requerimento de 

prorrogação formulado pelo Segurado, não modifica o entendimento aqui 

fixado e sim reforça a tese aqui apresentada de que tal conduta carecia 

de previsão legal. 6. As questões previdenciárias regem-se pelo princípio 

tempus regit actum, razão pela qual as alterações legislativas, 

especialmente aquelas restritivas de direitos, só serão aplicadas aos 

benefícios concedidos após a sua publicação, o que não é a hipótese dos 

autos. 7. Agravo Interno do INSS a que se nega provimento.” (AgInt no 

REsp 1601741/MT, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA 

TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 26/10/2017) 2. Lado outro, entendo 
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necessária, para o deslinde da causa, a realização de prova pericial, 

consistente na realização de avaliação médica. Por tais razões, 

DETERMINO a realização prova pericial médica, nomeando, para tal mister, 

a ilustre médica, Dra. Letícia Rosa de Andrade, CRM/MT nº 9.120, que 

servirá escrupulosamente, independentemente de compromisso, devendo 

ser intimado(a) desta nomeação para conhecimento e realização dos 

trabalhos. O(A) perito(a) deverá ser advertido quanto ao cumprimento do 

artigo 473 do CPC/2015. Desde já, arbitro o montante de R$ 370,00 

(trezentos e setenta reais) a título de honorários periciais, em obediência 

ao quanto disposto no item 3 da Tabela de Honorários Periciais da 

Resolução 232/2016/CNJ. Deverá o(a) Senhor(a) Perito(a) apresentar o 

laudo pericial no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data da 

realização da perícia, preenchendo o formulário de quesitos unificados 

(anexo I), conforme Recomendação Conjunta nº 1, do CNJ. Deverá ainda 

responder aos quesitos apresentados pelas partes. A fim de facilitar a 

realização dos trabalhos periciais, cópia dos laudos e exames médicos 

que acompanharam o pedido inicial deverão ser encaminhados a(o) 

douto(a) profissional. 3. Cumpra a Secretaria as seguintes providências: 

a) Intime-se o Instituto Requerido, na pessoa do Procurador-Chefe junto a 

Autarquia Federal (Lei nº 10.910/2004), para, em 10 (dez) dias, 

restabelecer o benefício previdenciário concedido na decisão de Id. 

14547664, sob pena de multa diária por descumprimento no valor de R$ 

300,00 (trezentos reais) a incidir a partir do 11º dia. b) Proceda-se com 

cadastramento do(a) profissional médico(a) nomeado(a) e o(a) intime da 

nomeação. c) Intime-se, via DJe, o(a/s) patrono(a/s) da parte autora sobre 

o teor da presente decisão. d) Após, intime-se a Srª Perita da nomeação, 

via e-mail mediante confirmação de recebimento (leticia_a@live.com), para 

que agende data para realização da perícia, inclusive, preenchendo o 

formulário de quesitos unificados conforme Recomendação Conjunta nº 1. 

Do CNJ. e) Designada a data, intimem-se as partes, devendo a parte 

autora comparecer munido de documento pessoal (CIRG, CPF, CNH se 

possuir), carteira de trabalho, exames e relatórios médicos. f) Intimem-se 

os patronos dos litigantes para, em 15 (quinze) dias, querendo, nomearem 

assistente técnico, bem como apresentarem seus quesitos. g) 

Apresentado o laudo, intimem-se as partes para se manifestarem acerca 

dos trabalhos nos respectivos prazos legais. Cumpra-se, com urgência. 

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: 1000339-59.2020.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

SUINOBRAS - ALIMENTOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO OAB - PR11849 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RIVALINO PEREIRA NUNES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS FELIPE LARA DE SOUZA

 

Processo PJe nº 1000339-59.2020.8.11.0033 Vistos etc. 1. RECEBO a 

presente Ação de Execução de Título Extrajudicial, porquanto aparelhada 

com título executivo, a teor do artigo 784 do CPC/2015. 2. 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 

pronta entrega do objeto exequendo, serão reduzidos pela metade (artigo 

827, § 1º, do CPC/2015). 3. DEIXO de designar audiência preliminar de 

conciliação, porque inaplicável no rito do processo em questão. 4. Cumpra 

a Secretaria Judiciária as seguintes providências: a) CITE(M)-SE o(s) 

executado(s) para que, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da 

citação, efetue a entrega do produto descrito na petição inicial (Id. 

30683949) e no título executivo (Id. 30683958), acrescidos de custas e 

honorários advocatícios, sob pena de ser em imediatamente expedido, em 

favor do credor, mandado de busca e apreensão, bem como de multa de 

R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso no cumprimento da 

obrigação b) Na oportunidade, destaque que, caso queira(m), poderá(ão) 

impugnar a escolha feita pela outra parte (art. 812, CPC/2015) e/ou 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); São José do Rio Claro, 

datado e assinado digitalmente. Luis Felipe Lara de Souza, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000313-32.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

GENESIO BATISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON DE SOUZA OAB - MT24894/O (ADVOGADO(A))

MAYCON GLEISON FURLAN PICININ OAB - MT16158-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

LUIS FELIPE LARA DE SOUZA

 

Processo nº: 1000313-32.2018.8.11.0033 Tipo de Ação: Previdenciária / 

Restabelecimento Auxílio Doença Requerente: Genesio Batista Requerido: 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS Vistos etc. 1. Nomeio, em 

substituição ao perito anteriormente nomeado que declinou da nomeação 

(Id. 24546810), a ilustre médica, Dra. Letícia Rosa de Andrade, CRM/MT nº 

9.120, que servirá escrupulosamente, independentemente de 

compromisso, devendo ser intimado(a) desta nomeação para 

conhecimento e realização dos trabalhos. O(A) perito(a) deverá ser 

advertido quanto ao cumprimento do artigo 473 do CPC/2015. Desde já, 

arbitro o montante de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) a título de 

honorários periciais, em obediência ao quanto disposto no item 3 da Tabela 

de Honorários Periciais da Resolução 232/2016/CNJ. Deverá o(a) 

Senhor(a) Perito(a) apresentar o laudo pericial no prazo de 30 (trinta) dias, 

contados a partir da data da realização da perícia, preenchendo o 

formulário de quesitos unificados (anexo I), conforme Recomendação 

Conjunta nº 1, do CNJ. Deverá ainda responder aos quesitos 

apresentados pelas partes. A fim de facilitar a realização dos trabalhos 

periciais, cópia dos laudos e exames médicos que acompanharam o 

pedido inicial deverão ser encaminhados a(o) douto(a) profissional. 3. 

Cumpra a Secretaria as seguintes providências: a) Proceda-se com 

cadastramento do(a) profissional médico(a) nomeado(a) e o(a) intime da 

nomeação. b) Após, intime-se a Srª Perita da nomeação, via e-mail 

mediante confirmação de recebimento (leticia_a@live.com), para que 

agende data para realização da perícia, inclusive, preenchendo o 

formulário de quesitos unificados conforme Recomendação Conjunta nº 1. 

Do CNJ. c) Designada a data, intimem-se as partes, devendo a parte 

autora comparecer munido de documento pessoal (CIRG, CPF, CNH se 

possuir), carteira de trabalho, exames e relatórios médicos. d) Intimem-se 

os patronos dos litigantes para, em 15 (quinze) dias, querendo, nomearem 

assistente técnico, bem como apresentarem seus quesitos. e) 

Apresentado o laudo, intimem-se as partes para se manifestarem acerca 

dos trabalhos nos respectivos prazos legais. Cumpra-se, com urgência. 

São José do Rio Claro, datado e assinado digitalmente. Luis Felipe Lara de 

Souza, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000734-85.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO VINICIUS VIEIRA DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REINALDO JOSE GADEIA (REU)

INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS HEVILLON LTDA (REU)

MADEIREIRA FLOR DA MATA LTDA - ME (REU)

WAGNER ROBERTO LORDANO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYCON GLEISON FURLAN PICININ OAB - MT16158-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS FELIPE LARA DE SOUZA

 

Processo nº: 1000743-85.2019.8.11.0033 Tipo de Ação: Indenização 

Danos Morais, Materiais c/c Pensionamento Requerente: Márcio Vinicius 

Pereira Dias Requerido(a/s): Indústria e Comércio de Madeiras Hevillon 

Ltda ME Madeireira Flor da Mata Ltda ME Indústria e Comércio de Madeiras 

Três Poder Ltda ME Wagner Roberto Lordano Reinaldo José Gadeia Vistos 

etc. 1. INDEFIRO, por ora, o pedido de citação por edital formulado pelo 

requerente na petição de Id. 30176711, porque as citações/intimações por 

edital pressupõem esgotamento das diligências para encontrar o endereço 

da pessoa a ser citada/intimada e, em consulta aos inclusos resultados 

dos Sistemas Infojud e SIEL, encontrei endereços diversos do requerido 

Reinaldo José Gadeia distinto do constante dos autos. 2. CITE-SE, por 

oficial de justiça, o requerido Reinaldo José Gadeia, filho de Anastacia 
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Gadeia, nos inclusos endereços dos Sistemas Infojud e SIEL [Rua Ceará, 

53, Centro ou Rua das Araucárias, Jardim Arco Íris, ambos na cidade de 

São José do Rio Claro/MT], para oferecer contestação, por petição, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data de juntada aos autos do 

mandado cumprido (art. 231, II, CPC). 3. Intimem-se e cumpra-se. São José 

do Rio Claro, datado e assinado digitalmente. Luis Felipe Lara de Souza, 

Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1000673-30.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

LEONIDAS VARASQUIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR KAUFFMAN OAB - MT0017421A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DILETA TESSARI DOS SANTOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RIBAMAR CUNHA OAB - MT12682-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS FELIPE LARA DE SOUZA

 

Processo nº: 1000673-30.2019.8.11.0033 Tipo de Ação: Despejo 

Requerente: Leonidas Varasquim Requerido(a/s): Dileta Tessari dos 

Santos ME Vistos etc. 1. Defiro o pedido de habilitação nos autos e 

consequentemente de sucessão processual, formulado na petição de Id. 

29089263, porque comprovada a morte do autor (certidão de óbito de Id. 

27671078) e a qualidade de inventariante do Sr. Leonidas Varasquim 

Júnior (Id. 29089269), inexistindo-se, destarte, discussão sobre quem 

sucederá o falecido requerente no processo. 2. Promovam-se as 

alterações necessárias para, doravante, fazer constar como Requerente 

Espólio de Leonidas Varasquim, representado por seu inventariante 

Leonidas Varasquim Júnior, e como patrono da parte autora o advogado 

constante da procuração de Id. 29089266. 3. Após as anotações, 

intime-se o(a/s) patrono(a/s) do novel autor para, querendo, em 15 

(quinze) dias, impugnar a contestação e os documentos a ela agregados. 

São José do Rio Claro, datado e assinado digitalmente. Luis Felipe Lara de 

Souza, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000789-36.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

TCF COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME (EMBARGANTE)

CARINA SALLES PORFIRIO NOGUEIRA (EMBARGANTE)

MARCIA LEITE PORFIRIO (EMBARGANTE)

LUCIETE GOMES DA SILVA SOUZA (EMBARGANTE)

JOSE CICERO ALVES DE SOUZA (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS E COLCHOES CUIABA LTDA. 

(EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE OAB - MT6057-O 

(ADVOGADO(A))

JACKSON NICOLA MAIOLINO OAB - MT17147-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS FELIPE LARA DE SOUZA

 

Processo nº 1000789-36.2019.8.11.0033 Tipo de Ação: Embargos à 

Execução Embargante(s): TCF Comércio e Representações Ltda ME 

Marcia Leite Porfirio Carina Salles Porfirio Nogueira Luciete Gomes da Silva 

Souza José Cícero Alves de Souza Embargado(a/s): Indústria e Comércio 

de Espuma e Colchões Cuiabá Ltda Vistos etc. 1. Trata-se de EMBARGOS 

À EXECUÇÃO em que os embargantes reconhecem o débito exequendo, 

contudo, informam não terem condições de efetuar o pagamento da dívida 

em sua integralidade, daí por que pugnam pela designação de audiência de 

conciliação (Id. 22462441), tendo o embargado solicitado a intimação dos 

embargantes para apresentarem por escrito a proposta de pagamento e, 

subsidiariamente, pela designação de audiência de conciliação. Ordenada 

a intimação dos Embargantes para apresentarem proposta de pagamento 

(Id. 25817627), a certidão de Id. 29232804 atesta o transcurso de prazo 

sem manifestação. É o relato do essencial. Fundamento e Decido. 2. Defiro 

o pedido de designação de audiência de conciliação, contudo, deixo, por 

ora, de encaminhar os autos ao CEJUSC para que seja designada sessão 

de mediação, a teor do art. 334, do CPC, porque a Portaria-Conjunta n. 

249, de 18 de março de 2020, editada pelo Presidente do Tribunal de 

Justiça e Corregedor-Geral da Justiça, decretou o fechamento das portas 

dos fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso, instituiu o regime de 

teletrabalho e suspendeu a realização de audiências de qualquer 

natureza. 3. AGUARDE-SE, por isso, o fim das medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), determinadas 

pela Portaria-Conjunta nº 249/2020. 4. NORMALIZADO OS SERVIÇOS 

JUDICIAIS, encaminhem-se os autos para CEJUSC. 5. Intimem-se e 

cumpra-se. 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: 1000243-78.2019.8.11.0033

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:

SILVANE BORTOLUZZI PIZZOLATO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LIANCARLO PEDRO WANTOWSKI OAB - PR15808 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS FELIPE LARA DE SOUZA

 

Processo PJe nº: 1000243-78.2019.8.11.0033 Tipo de Ação: Execução 

Extrajudicial Exequente: Banco do Brasil S/A Executado(a/s): Silvane 

Bortoluzzi Pizzolato Vistos etc. 1. Trata-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL, originariamente, em curso na Primeira Vara desta 

Comarca, a qual, pela decisão de Id. 24729494, reconheceu a existência 

de conexão do feito com o processo cível nº 1797-36.2017.811.0033, 

Código 71178, em trâmite nesta 2ª Vara de São José do Rio Claro/MT. É o 

relatório. Fundamento e decido. 2. O cancelamento da distribuição 

eletrônica deste feito e a consequente extinção processual é de rigor. Isso 

porque, conforme consta da decisão declinatória de foro e em consulta ao 

Sistema Apolo, constata-se que, de fato, existe em trâmite nesta 2ª Vara 

de São José do Rio Claro/MT uma ação envolvendo as mesmas partes 

(autos nº 1797-36.2017.811.0033, Código 71178). Contudo, essa 

demanda principal tramita de forma física e, em obediência ao disposto no 

art. 13 da Resolução TJ/MT nº 03/2018, que regulamenta o Processo 

Judicial Eletrônico no âmbito da 1ª e 2ª Instâncias do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso, as ações propostas até a implantação do PJe 

continuarão em meio físico, inclusive, as ações conexas, ainda que 

distribuídas por dependência posteriormente. Confira-se: “Art. 13. No 

Primeiro Grau de Jurisdição, as ações propostas até a data da implantação 

do Sistema PJe continuarão tramitando em meio físico, inclusive os 

respectivos incidentes processuais e as ações conexas, ainda que 

distribuídos por dependência posteriormente àquela data, exceto quando: I 

– o processo principal já estiver baixado II – se tratar de cumprimento de 

sentença, observada a estratégia de digitalização do acervo físico a ser 

definida pela Corregedoria-Geral da Justiça.” Destarte, tendo em vista que 

o processo principal ainda não foi sentenciado ou baixado e não se trata 

de cumprimento de sentença, deve este processo executivo tido por 

conexo tramitar por dependência à ação Código 71178 e em meio físico. 3. 

Determino, por isso, o cancelamento da distribuição eletrônica deste 

processo e a consequente extinção processual. 4. Extraia-se cópia 

integral do feito e o encaminhe ao Cartório Distribuidor, para ser distribuído 

por dependência ao processo número autos nº 1797-36.2017.811.0033, 

Código 71178, em trâmite na 2ª Vara de São José do Rio Claro/MT. 

Intime-se e se cumpra. São José do Rio Claro, datado e assinado 

digitalmente. Luis Felipe Lara de Souza, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000074-57.2020.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCE FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIVANE MINUSCULI BASSO OAB - MT23690/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Clementino Xavier (REU)

Magistrado(s):

LUIS FELIPE LARA DE SOUZA

 

Processo nº: 1000074-57.2020.8.11.0033 Tipo de Ação: Reintegração de 

Posse Requerente(s): Dirce Fernandes Requerido(a/s): Clementino Xavier 
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Vistos etc. 1. Trata-se de AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE em que 

restou indeferido o pedido liminar possessória vindicada na petição inicial 

objetivando a reintegração da autora na posse de um imóvel urbano, 

localizado na Rua das Araucárias, nº 20, Bairro Jardim Arco Íris, nesta 

cidade (Id. 28758713). Inconformado, a Requerente apresenta pedido de 

reapreciação da liminar (Id. 28893689). É a síntese do essencial. 

Fundamento e Decido. 2. Como sabido, o pedido de reapreciação da liminar 

ou de reconsideração não consta do rol dos recursos previstos na 

legislação processual civil e, por isso, não pode sequer ser analisado pelo 

órgão judiciário. Todavia, em obséquio aos princípios da fungibilidade 

recursal e da economia processual, tem-se admitido, no âmbito dos 

Tribunais Superiores, o acolhimento do reclamo como agravo interno ou 

como embargos de declaração, desde que, nessa última hipótese, seja 

tempestivo, não ocorra erro grosseiro nem má-fé e tenha o postulante 

indicado a existência dos vícios elencados no artigo 1.022, do Código de 

Processo Civil. Nesse sentido, confira-se: “PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO 

APRESENTADO CONTRA ACÓRDÃO. NÃO CABIMENTO. 

INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. 1. O 

princípio da fungibilidade recursal não tem aplicação quando verificado 

erro grosseiro, como na hipótese de pedido de reconsideração formulado 

diante de decisão colegiada. Precedentes. 2. Da mesma forma, inaplicável 

o referido princípio para fins de recebimento do pedido como embargos de 

declaração se o requerente não indicar a existência dos vícios elencados 

no art. 1.022 do CPC de 2015 no acórdão impugnado. Precedentes. 3. 

Pedido de reconsideração não conhecido, com determinação de 

certificação do trânsito em julgado e baixa.” (RCD no AgInt no AREsp 

1059286/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 03/08/2017, DJe 09/08/2017) Lendo-se o pedido de 

reapreciação da liminar constante do Id. 28893689, entendo que a parte 

autora não demonstrou nenhum dos vícios legais previstos no artigo 

1.022, do Código de Processo Civil (obscuridade, contradição, omissão e 

erro material). Pretende a Requerente, em verdade, rediscutir a decisão, 

por não se conformar com o estabelecido, o que não tem lugar na via do 

pedido de reconsideração. Ora, eventual ilegalidade do decisum, no 

particular, deve ser remediada pelos meios impugnativos aptos a tal mister, 

não servindo o pedido de reconsideração, nessa específica hipótese dos 

autos, a sarar as ilegalidades ou injustiças da decisão. 3. Deixo, por isso, 

de analisar o pedido de reapreciação da liminar/reconsideração de Id. 

28893689, tampouco o recebo como recurso de embargos de declaração. 

4. Cumpram-se as determinações porventura pendentes da decisão de Id. 

28758713, certificando-se. 5. Publique-se e cumpra-se. São José do Rio 

Claro, datado e assinado digitalmente. Luis Felipe Lara de Souza Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000033-90.2020.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS SEHN (REU)

JUSCILANDI CABRAL DOS SANTOS (REU)

VENTUROSA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA. - EPP (REU)

Magistrado(s):

LUIS FELIPE LARA DE SOUZA

 

Processo nº: 1000033-90.2020.8.11.0033 Tipo de Ação: Monitória 

Requerente: Sicredi Ouro Verde Requerido: Venturosa Comércio de 

Madeira Ltda EPP e Outros Vistos etc. 1. Trata-se de Ação Monitória 

objetivando a condenação dos Requeridos ao pagamento de R$ 

71.176,78, fruto do inadimplemento de cédula de crédito bancário prescrita 

e borderôs de descontos. Custas processuais recolhidas (Id. 29415029). 

2. A prova até aqui produzida evidencia o direito afirmado pela parte 

autora que, no entanto, não possui documentos com eficácia de título 

executivo. Assim, por reputar presentes os requisitos legais (CPC/2015, 

arts. 700 e 701), DEFIRO a expedição de mandado para determinar que a 

parte demandada pague à parte autora a quantia pleiteada na inicial, no 

prazo de 15 (quinze) dias, bem como o pagamento de honorários 

advocatícios de 5% do valor atribuído à causa (CPC, art. 701, caput), 

ficando a parte requerida isenta do pagamento das custas processuais na 

hipótese de oportuno cumprimento do mandado (CPC, art. 701, § 1º). 

CONSIGNE-SE no mandado que, não havendo cumprimento e não 

oferecidos embargos no prazo de cumprimento, constituir-se-á o título 

executivo judicial (CPC, art. 701, § 2º), bem como que, independentemente 

de prévia segurança do juízo, poderá opor, nos próprios autos, no prazo 

do art. 701, embargos à monitória. 3. Intime-se e se cumpra. São José do 

Rio Claro, datado e assinado digitalmente. Luis Felipe Lara de Souza, Juiz 

de Direito.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000860-38.2019.8.11.0033

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:

VALCIR DE SOUZA OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS FELIPE LARA DE SOUZA

 

Processo nº 1000860-38.2019.8.11.0033 Tipo de Ação: Busca e 

Apreensão Requerente(s): Bradesco Administradora de Consórcios Ltda 

Requerido(a/s): Valcir de Souza Oliveira Vistos etc. 1. Trata-se de Ação 

de Busca e Apreensão, com pedido de liminar, em que a instituição 

financeira requerente formulou pedido de desistência da ação, porque as 

partes transigiram extrajudicialmente [Petição de Id nº 24850201]. É o 

relato do essencial. Fundamento e Decido. 2. Porque ausentes citação e 

contestação, não resta alternativa senão homologar a postulação e 

extinguir o processo sem apreciação do mérito. 3. Ante o exposto, com 

fundamento no artigo 200, parágrafo único, e 485, VIII, ambos do Código 

de Processo Civil, homologo a desistência da ação e, como tal, extingo o 

processo, sem julgamento de mérito. Deixo de proceder a baixa de 

restrição junto ao sistema RENAJUD e a comunicações aos órgãos 

competentes (SERASA e afins), porque inexiste no feito decisão judicial 

nesse sentido proferida por este Juízo. Custas e despesas processuais, 

acaso existentes, pelo requerente (CPC/2015, art. 90). Sem verba 

honorária, uma vez que não houve citação, tampouco manifestação 

processual da parte requerida. Preclusa a via recursal, certifique-se o 

trânsito em julgado e, em seguida, arquivem-se os autos, dando-se, 

inclusive, baixa na distribuição. Publicada com a inserção no PJe. 

Dispensado o registro da sentença (art. 317, § 4º, CNGC). Intime-se 

unicamente o patrono do autor. Cumpra-se. 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: 1000080-64.2020.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

K. K. SOARES FERRAGENS, MAQ. E EQUIP. AGRICOLAS - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIVANE MINUSCULI BASSO OAB - MT23690/O (ADVOGADO(A))

MARINA BARBOSA OAB - MT26819/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VINICIUS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA (REQUERIDO)

 

Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte promovente acerca 

da certidão do oficial de justiça, requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000343-96.2020.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO EVANGELISTA DA COSTA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHANYLEYNE FURLAN SORTI OAB - MT23741/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000343-96.2020.8.11.0033 POLO ATIVO:NIVALDO 

EVANGELISTA DA COSTA JUNIOR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

JHANYLEYNE FURLAN SORTI POLO PASSIVO: MERCADOLIVRE.COM 
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ATIVIDADES DE INTERNET 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: 14/05/2020 Hora: 12:15 , no endereço: FÓRUM DES. RAUL 

BEZERRA, RUA SANTA CATARINA, 709, CENTRO, SÃO JOSÉ DO RIO 

CLARO - MT - CEP: 78435-000 . 26 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Comarca de Vila Rica

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000759-50.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

H. F. V. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAURA MANUELA DE PAULA NEVES OAB - GO41834 (ADVOGADO(A))

ADRIANA FORNAZA OAB - 042.319.271-03 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA Processo: 

1000759-50.2019.8.11.0049 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: intimar o patrono da parte autora 

para que apresente nos autos os eventuais quesitos para a realização de 

perícia médica. Vila Rica/MT, 26 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-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000667-72.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

I. B. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINE DA SILVA GONCALVES OAB - GO52589 

(ADVOGADO(A))

JESSICA GABRYELE CRUZ OAB - GO52583 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. B. C. (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA Processo: 

1000667-72.2019.8.11.0049 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: intimar as partes acerca do inteiro 

teor da decisão documento ID 30556319 - Sentença. Vila Rica/MT, 26 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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000226-91.2019.8.11.0049

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))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANE BEATRIZ MAGALHAES E SILVA (REU)

GEFTANY CALISTO DA SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAYO RHUDSON SANTOS CARVALHO OAB - MT22315/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

Vistos. Cumpra-se INTEGRALMENTE a decisão de id 24362393. Às 

providências. Vila Rica - MT, 26 de março de 2020. IVAN LÚCIO 

AMARANTE Juiz de Direito

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

Processo Número: 1000052-48.2020.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM JOSE RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ROBERTO JUNQUEIRA ZOCCOLI FILHO OAB - MT18709-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DILZA MARIA DE CARVALHO (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA Processo: 

1000052-48.2020.8.11.0049 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: Intimem-se os Requerentes para se 

manifestarem quanto o parecer Ministerial de id 29790484, no prazo de 10 

(dez) dias. Vila Rica/MT, 26 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: 1000421-76.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMAR GOMES E CUNHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUESON DOS SANTOS CASTRO OAB - GO29515 (ADVOGADO(A))

KERLY JOANA CARBONERA OAB - GO29987 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE VILA 

RICA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de: Intimar as partes da Audiência de Instrução e 

Julgamento designada para o dia 02/02/2021, às 14h00min (horário oficial 

de Mato Grosso). Vila Rica/MT, 26 de março de 2020. RAIRA DIAS ABREU 

Gestor(a) de Secretaria SEDE DA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 35541603

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000477-12.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

DELSUITH ALVES DE CASTRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KERLY JOANA CARBONERA OAB - GO29987 (ADVOGADO(A))

JAQUESON DOS SANTOS CASTRO OAB - GO29515 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA Processo: 

1000477-12.2019.8.11.0049 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: Intimar as partes da Audiência de 

Instrução e Julgamento designada para o dia 02/02/2021, às 15h00min 

(horário oficial de Mato Grosso). Vila Rica/MT, 26 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

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000403-55.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

LAURO SULEK (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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LAURO SULEK OAB - MT3403/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Vistos. Cuida-se de execução de título judicial, a qual busca a satisfação 

do crédito arbitrado em Unidade Referencial de Honorários, proposta por 

Lauro Sulek, em desfavor do Estado de Mato Grosso, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Devidamente citado, o Executado, por meio da 

Procuradoria Geral do Estado apresentou embargos (id 22676607). . É o 

relatório. Fundamento e DECIDO. Deixo de analisar os embargos a 

execução apresentado no id 22676607, haja vista sua intempestividade 

(certidão id 25041801). Diante o exposto, e por não haver qualquer 

irregularidade no cálculo apresentado pelo Exequente, HOMOLOGO o 

cálculo de id 22428309, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo 

Civil. Sem custas e taxas, conforme Lei Estadual n.º 11.077/2020. Solicite 

a realização do cálculo pelo setor competente do E.TJ/MT; com o cálculo, 

expeça-se a RPV, atentando-se aos dados bancários informados, após, 

com a comprovação do pagamento, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações necessárias. Às providências. Vila Rica/MT, 19 de fevereiro 

de 2020. Ivan Lúcio Amarante Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000294-75.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA OAB - SP27141 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SADI NORO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

Vistos. Cite-se a parte Executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

entregue a coisa certa, consoante titulo executivo extrajudicial (caput do 

artigo 816 do CPC), devendo constar no mandado que, não efetuado a 

entrega, sob pena de multa diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos 

reais) – (§1º do artigo 816 do CPC), a partir de ultrapassado os 15 

(quinze) dias da citação. No mais, munido da segunda via do mandado, o 

oficial de justiça procederá, após transcorrido o prazo retro mencionado, à 

penhora de bens e a sua avaliação, se houver, lavrando-se o respectivo 

auto. Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário. Às providências. 

Vila Rica – MT, 26 de março de 2020. IVAN LÚCIO AMARANTE Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000916-23.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS CAETANO FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARITA PEREIRA ALVES OAB - MT10531/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

Vistos. De acordo com o art. 334 do CPC, porque a petição inicial 

preenche os requisitos e não é o caso de improcedência liminar, deveria 

ser designada data para realização de audiência de conciliação ou de 

mediação, a não ser que ambas as partes manifestem desinteresse pelo 

ato. No entanto, considerando os princípios fundamentais que regem o 

direito processual civil moderno, especialmente aqueles enfatizados pelo 

legislador no novo Código, cabe ao Juízo verificar a conveniência da 

realização dessa audiência. Ademais, a autorização expressa para a não 

realização do ato “quando não se admitir a autocomposição” (CPC, 334, § 

4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a 

autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juízo verificar no 

caso concreto. Assim, considerando que o INSS, reiteradamente, sequer 

se faz presente nas audiências de instrução de processos semelhantes 

ao presente feito, bem como pelo fato de que a audiência de conciliação 

poderá ser designada a qualquer momento, no decorrer do feito e, por não 

vislumbrar qualquer prejuízo às partes, dispenso a realização da audiência 

de que trata o artigo 334 e §§ do CPC. No mais, postergo a analise de 

antecipação de tutela, uma vez que os fatos contidos na exordial 

necessitam de melhor análise por este Juízo, diante da natureza e/ou 

complexidade dos fatos contidos nos autos. Assim, cite-se a parte 

requerida para oferecer contestação no prazo de 30 (trinta) dias, nos 

termos do art. 335 do NCPC, sob pena de, não o fazendo, ser considerada 

revel e presumirem-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo 

autor. Após, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) 

dias úteis apresente manifestação, oportunidade em que: a) Havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; b) Havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, no prazo de 15 dias, inclusive com contrariedade e apresentação 

de provas relacionadas a eventuais questões incidentais; c) Em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Defiro os benefícios da 

assistência judiciária gratuita. Intimações e diligências necessárias. Às 

providências, expedindo o necessário. Vila Rica/MT, 26 de março de 2020. 

Ivan Lúcio Amarante Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000746-51.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO DA CUNHA BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA DE FATIMA NEGRAO MARCELO OAB - SP325574 

(ADVOGADO(A))

IRINEU MARCELO OAB - MT8583-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

“Vistos. Diante do pleito dos D. Advogados da autora (pedido de 

desistência da ação – id. retro), cancelo a oralidade designada id retro e 

determino a intimação da parte ré para manifestar e requerer o que 

entender de direito. Ainda determino que seja oficiado aos Cartórios de 

Registro Civil onde foram expedidos a certidão de casamento do autor e 

certidão de nascimento de seu filho (documentos de fls. 12 e 13), para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias remeta a este Juízo, a Segunda Via 

autentica da certidão de casamento de PEDRO DA CUNHA BARBOSA, 

livro B 105, fls. 147, sob n. 021525 e a certidão de nascimento de 

ALLAYN JHON ROSA BARBOSA, livro n. 045, fls. 154, sob n. 51980, filho 

de Pedro da Cunha Barbosa e Maria Conceição dos Santos, sob pena de 

responderem por crime de desobediência. Com a resposta faça os autos 

conclusos. Intimem-se. Requisite-se. Ivan Lúcio Amarante Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000725-75.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

NIDIA ALVES OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA DE FATIMA NEGRAO MARCELO OAB - SP325574 

(ADVOGADO(A))

IRINEU MARCELO OAB - MT8583-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE VILA 

RICA DECISÃO Processo: 1000725-75.2019.8.11.0049. AUTOR(A): NIDIA 

ALVES OLIVEIRA REU: INSS “Vistos. Diante do pleito dos D. Advogados 

da autora (pedido de desistência da ação – id. retro), cancelo a oralidade 

designada id retro e determino a intimação da parte ré para manifestar e 

requerer o que entender de direito. Ainda determino que seja oficiado ao 

Cartório de Registro Civil de Barra do Garças/MT, para que no prazo de 15 

(quinze) dias, remeta-se a este Juízo, a Segunda Via autentica da 

CERTIDÃO DE NASCIMENTO DE NIDIA ALVES DE OLIVEIRA, livro n. 64, fls. 

122, sob n. 27655, filha de Dorciliana Alves de Oliveira, e CERTIDÃO DE 

NASCIMENTO DE CRISNTINA DIOLINDO DE SOUZA livro n. 01, fls. 25, 

nascimento n. 097, filha de Valdemiro Diolindo de Souza e Nidia Damas de 

Oliveira, bem como seja oficiado ao Cartório de Registro Civil e Tabelionato 

de Notas de Ecoporanga – Espirito Santo, para que no prazo de 15 

(quinze) dias, remeta-se a este Juízo, CERTIDÃO DE NASCIMENTO DE 

Valdemiro Diolindo de Souza, livro n. 01, fls. 148-v, sob termo n. 0591, filho 
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de José Diclindo da Silva e Vicencia Maria de Jesus, sob pena de incorrer 

no crime de desobediência. Com a resposta faça os autos conclusos. 

Intimem-se. Requisite-se. Ivan Lúcio Amarante Juiz de Direito , 26 de março 

de 2020. Juiz(a) de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000044-42.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

ULISSES FONTANA BITTENCOURT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAMILLES WILMA VAZ DA SILVA OAB - MT22251/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSULT FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HEITOR GUIMARAES SIQUEIRA OAB - GO39518 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

0 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA DECISÃO Vistos. Compulsando os autos, 

verifica-se que a patrona do reclamante interpôs Recurso de Apelação 

contra a sentença proferida. Cumpre observar, que no âmbito dos 

Juizados Especiais Cíveis Estaduais, em sede de primeira instância, são 

cabíveis o recurso inominado contra sentença (art 41 da Lei 9.099/95) e 

os embargos de declaração contra sentença ou acórdão (art. 48 da Lei 

9.099/95). Dessa foma, tendo em vista que o recurso aviado é 

inadequado, determino que a patrona do reclamante proceda a devida 

regularização, no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. VILA RICA, 26 de 

março de 2020. IVAN LÚCIO AMARANTE Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000044-42.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

ULISSES FONTANA BITTENCOURT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAMILLES WILMA VAZ DA SILVA OAB - MT22251/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSULT FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HEITOR GUIMARAES SIQUEIRA OAB - GO39518 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

0 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA DECISÃO Vistos. Compulsando os autos, 

verifica-se que a patrona do reclamante interpôs Recurso de Apelação 

contra a sentença proferida. Cumpre observar, que no âmbito dos 

Juizados Especiais Cíveis Estaduais, em sede de primeira instância, são 

cabíveis o recurso inominado contra sentença (art 41 da Lei 9.099/95) e 

os embargos de declaração contra sentença ou acórdão (art. 48 da Lei 

9.099/95). Dessa foma, tendo em vista que o recurso aviado é 

inadequado, determino que a patrona do reclamante proceda a devida 

regularização, no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. VILA RICA, 26 de 

março de 2020. IVAN LÚCIO AMARANTE Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Advogado(s) Polo Ativo:

THAMILLES WILMA VAZ DA SILVA OAB - MT22251/O (ADVOGADO(A))
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Advogado(s) Polo Passivo:

HEITOR GUIMARAES SIQUEIRA OAB - GO39518 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

0 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA DECISÃO Vistos. Compulsando os autos, 

verifica-se que a patrona do reclamante interpôs Recurso de Apelação 

contra a sentença proferida. Cumpre observar, que no âmbito dos 

Juizados Especiais Cíveis Estaduais, em sede de primeira instância, são 

cabíveis o recurso inominado contra sentença (art 41 da Lei 9.099/95) e 

os embargos de declaração contra sentença ou acórdão (art. 48 da Lei 

9.099/95). Dessa foma, tendo em vista que o recurso aviado é 

inadequado, determino que a patrona do reclamante proceda a devida 

regularização, no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. VILA RICA, 26 de 

março de 2020. IVAN LÚCIO AMARANTE Juiz(a) de Direito
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ULISSES FONTANA BITTENCOURT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAMILLES WILMA VAZ DA SILVA OAB - MT22251/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSULT FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA - ME (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

0 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA DECISÃO Vistos. Compulsando os autos, 

verifica-se que a patrona do reclamante interpôs Recurso de Apelação 

contra a sentença proferida. Cumpre observar, que no âmbito dos 

Juizados Especiais Cíveis Estaduais, em sede de primeira instância, são 

cabíveis o recurso inominado contra sentença (art 41 da Lei 9.099/95) e 

os embargos de declaração contra sentença ou acórdão (art. 48 da Lei 

9.099/95). Dessa foma, tendo em vista que o recurso aviado é 

inadequado, determino que a patrona do reclamante proceda a devida 

regularização, no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. VILA RICA, 26 de 
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0 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA DECISÃO Vistos. Compulsando os autos, 

verifica-se que a patrona do reclamante interpôs Recurso de Apelação 

contra a sentença proferida. Cumpre observar, que no âmbito dos 

Juizados Especiais Cíveis Estaduais, em sede de primeira instância, são 

cabíveis o recurso inominado contra sentença (art 41 da Lei 9.099/95) e 

os embargos de declaração contra sentença ou acórdão (art. 48 da Lei 

9.099/95). Dessa foma, tendo em vista que o recurso aviado é 

inadequado, determino que a patrona do reclamante proceda a devida 

regularização, no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. VILA RICA, 26 de 

março de 2020. IVAN LÚCIO AMARANTE Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000044-42.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

ULISSES FONTANA BITTENCOURT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAMILLES WILMA VAZ DA SILVA OAB - MT22251/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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Advogado(s) Polo Passivo:

HEITOR GUIMARAES SIQUEIRA OAB - GO39518 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

0 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA DECISÃO Vistos. Compulsando os autos, 

verifica-se que a patrona do reclamante interpôs Recurso de Apelação 

contra a sentença proferida. Cumpre observar, que no âmbito dos 

Juizados Especiais Cíveis Estaduais, em sede de primeira instância, são 

cabíveis o recurso inominado contra sentença (art 41 da Lei 9.099/95) e 

os embargos de declaração contra sentença ou acórdão (art. 48 da Lei 

9.099/95). Dessa foma, tendo em vista que o recurso aviado é 

inadequado, determino que a patrona do reclamante proceda a devida 

regularização, no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. VILA RICA, 26 de 

março de 2020. IVAN LÚCIO AMARANTE Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000044-42.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

ULISSES FONTANA BITTENCOURT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAMILLES WILMA VAZ DA SILVA OAB - MT22251/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSULT FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HEITOR GUIMARAES SIQUEIRA OAB - GO39518 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

0 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA DECISÃO Vistos. Compulsando os autos, 

verifica-se que a patrona do reclamante interpôs Recurso de Apelação 

contra a sentença proferida. Cumpre observar, que no âmbito dos 

Juizados Especiais Cíveis Estaduais, em sede de primeira instância, são 

cabíveis o recurso inominado contra sentença (art 41 da Lei 9.099/95) e 

os embargos de declaração contra sentença ou acórdão (art. 48 da Lei 

9.099/95). Dessa foma, tendo em vista que o recurso aviado é 

inadequado, determino que a patrona do reclamante proceda a devida 

regularização, no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. VILA RICA, 26 de 

março de 2020. IVAN LÚCIO AMARANTE Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000044-42.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

ULISSES FONTANA BITTENCOURT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAMILLES WILMA VAZ DA SILVA OAB - MT22251/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSULT FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HEITOR GUIMARAES SIQUEIRA OAB - GO39518 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

0 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA DECISÃO Vistos. Compulsando os autos, 

verifica-se que a patrona do reclamante interpôs Recurso de Apelação 

contra a sentença proferida. Cumpre observar, que no âmbito dos 

Juizados Especiais Cíveis Estaduais, em sede de primeira instância, são 

cabíveis o recurso inominado contra sentença (art 41 da Lei 9.099/95) e 

os embargos de declaração contra sentença ou acórdão (art. 48 da Lei 

9.099/95). Dessa foma, tendo em vista que o recurso aviado é 

inadequado, determino que a patrona do reclamante proceda a devida 

regularização, no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. VILA RICA, 26 de 

março de 2020. IVAN LÚCIO AMARANTE Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000044-42.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

ULISSES FONTANA BITTENCOURT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAMILLES WILMA VAZ DA SILVA OAB - MT22251/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSULT FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HEITOR GUIMARAES SIQUEIRA OAB - GO39518 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

0 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA DECISÃO Vistos. Compulsando os autos, 

verifica-se que a patrona do reclamante interpôs Recurso de Apelação 

contra a sentença proferida. Cumpre observar, que no âmbito dos 

Juizados Especiais Cíveis Estaduais, em sede de primeira instância, são 

cabíveis o recurso inominado contra sentença (art 41 da Lei 9.099/95) e 

os embargos de declaração contra sentença ou acórdão (art. 48 da Lei 

9.099/95). Dessa foma, tendo em vista que o recurso aviado é 

inadequado, determino que a patrona do reclamante proceda a devida 

regularização, no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. VILA RICA, 26 de 

março de 2020. IVAN LÚCIO AMARANTE Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000044-42.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

ULISSES FONTANA BITTENCOURT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAMILLES WILMA VAZ DA SILVA OAB - MT22251/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSULT FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HEITOR GUIMARAES SIQUEIRA OAB - GO39518 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

0 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA DECISÃO Vistos. Compulsando os autos, 

verifica-se que a patrona do reclamante interpôs Recurso de Apelação 

contra a sentença proferida. Cumpre observar, que no âmbito dos 

Juizados Especiais Cíveis Estaduais, em sede de primeira instância, são 

cabíveis o recurso inominado contra sentença (art 41 da Lei 9.099/95) e 

os embargos de declaração contra sentença ou acórdão (art. 48 da Lei 

9.099/95). Dessa foma, tendo em vista que o recurso aviado é 

inadequado, determino que a patrona do reclamante proceda a devida 

regularização, no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. VILA RICA, 26 de 

março de 2020. IVAN LÚCIO AMARANTE Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000044-42.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

ULISSES FONTANA BITTENCOURT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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HEITOR GUIMARAES SIQUEIRA OAB - GO39518 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

0 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA DECISÃO Vistos. Compulsando os autos, 

verifica-se que a patrona do reclamante interpôs Recurso de Apelação 

contra a sentença proferida. Cumpre observar, que no âmbito dos 

Juizados Especiais Cíveis Estaduais, em sede de primeira instância, são 

cabíveis o recurso inominado contra sentença (art 41 da Lei 9.099/95) e 

os embargos de declaração contra sentença ou acórdão (art. 48 da Lei 

9.099/95). Dessa foma, tendo em vista que o recurso aviado é 

inadequado, determino que a patrona do reclamante proceda a devida 

regularização, no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. VILA RICA, 26 de 

março de 2020. IVAN LÚCIO AMARANTE Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000044-42.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

ULISSES FONTANA BITTENCOURT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAMILLES WILMA VAZ DA SILVA OAB - MT22251/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSULT FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HEITOR GUIMARAES SIQUEIRA OAB - GO39518 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE
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0 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA DECISÃO Vistos. Compulsando os autos, 

verifica-se que a patrona do reclamante interpôs Recurso de Apelação 

contra a sentença proferida. Cumpre observar, que no âmbito dos 

Juizados Especiais Cíveis Estaduais, em sede de primeira instância, são 

cabíveis o recurso inominado contra sentença (art 41 da Lei 9.099/95) e 

os embargos de declaração contra sentença ou acórdão (art. 48 da Lei 

9.099/95). Dessa foma, tendo em vista que o recurso aviado é 

inadequado, determino que a patrona do reclamante proceda a devida 

regularização, no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. VILA RICA, 26 de 

março de 2020. IVAN LÚCIO AMARANTE Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000044-42.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

ULISSES FONTANA BITTENCOURT (REQUERENTE)
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THAMILLES WILMA VAZ DA SILVA OAB - MT22251/O (ADVOGADO(A))
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0 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA DECISÃO Vistos. Compulsando os autos, 

verifica-se que a patrona do reclamante interpôs Recurso de Apelação 

contra a sentença proferida. Cumpre observar, que no âmbito dos 

Juizados Especiais Cíveis Estaduais, em sede de primeira instância, são 

cabíveis o recurso inominado contra sentença (art 41 da Lei 9.099/95) e 

os embargos de declaração contra sentença ou acórdão (art. 48 da Lei 

9.099/95). Dessa foma, tendo em vista que o recurso aviado é 

inadequado, determino que a patrona do reclamante proceda a devida 

regularização, no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. VILA RICA, 26 de 

março de 2020. IVAN LÚCIO AMARANTE Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000010-04.2017.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE CARDOSO DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE TORTOLA OAB - PR15513 (ADVOGADO(A))

FERNANDO RIBEIRO YAMAUTI OAB - PR65085 (ADVOGADO(A))

VAINER MARTINS REIS OAB - PR52839 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELIEBER ALVES DE ARAUJO (REQUERIDO)

ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR - RENOVA-CAR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAYO RHUDSON SANTOS CARVALHO OAB - MT22315/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA DECISÃO Vistos. Compulsando os autos, 

verifica-se que o requerido "Helieber Alves de Araújo", foi devidamente 

citado e intimado (ID 27144995), inclusive constituiu advogado. A fim de se 

evitar prejuízos para ambas as partes, determino a designação de 

audiência de conciliação pela derradeira vez, conforme pauta da 

conciliadora. Intimem-se. Cumpra-se. VILA RICA, 26 de março de 2020. 

IVAN LÚCIO AMARANTE Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010121-93.2015.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO G. M. FALCAO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELEN DE SOUSA ELEUTERIO OAB - MT21718/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIVINO ALVES RODRIGUES JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA DECISÃO Vistos. Compulsando os autos 

constatei que foi deferido a expedição de ofícios a vários órgãos, como 

Detran, Recita Federal e TRE. Em petição de ID 11423061, a parte autora 

requer seja realizada pesquisa no sistema INFOJUDI, com o fito de dar 

prosseguimento ao feito, eis que as tentativas de citação anteriores não 

obtiveram êxito. Ao contrário do que pretende a parte autora, a orientação 

jurisprudencial majoritária é no sentido de que cabe à parte interessada 

diligenciar em entidades, órgãos públicos ou privados, em busca de 

informações que lhe possam ser úteis no processo, para a realização de 

atos processuais. Para que tal incumbência excepcionalmente seja 

transferida ao Judiciário, é preciso que o litigante demonstre 

cumulativamente, a impossibilidade de obter os documentos pretendidos, 

após o esgotamento das vias administrativas a ela disponíveis para o 

recebimento das informações relativas à parte requerida, e que, ainda 

assim, seu esforço foi inútil. Nesse sentido já reiterou o Superior Tribunal 

de Justiça: Não cabe ao Judiciário substituir a parte autora nas diligências 

que lhe são cabíveis para demandar em juízo (STJ, 2ª Turma, REsp n° 

306.570/SP, Rel. Min. Eliana Calmon; j. 18/10/2001; DJ 18/02/2002, p. 340). 

Inúmeros órgãos, tais como SERASA/SPC, DETRAN, Cartórios de Registro 

de Imóveis, Juntas Comerciais etc., prestam informações diretamente às 

partes, mediante procedimentos administrativos próprios, sem 

necessidade de intervenção da autoridade judicial, sendo certo que 

compete ao litigante interessado promover sponte própria diligências 

perante tais órgãos. Em suma, a intervenção judicial para obtenção das 

informações pretendidas pela parte reclamante somente é possível após a 

comprovação idônea de que as vias administrativas foram esgotadas, o 

que, à evidência, não é o caso dos autos, eis que se trata de pessoa 

jurídica em atividade. Isto posto, INDEFIRO o pedido de mov. ID 11423061, 

DETERMINO A CITAÇÃO DO requerido no endereço informado pelo 

DETRAN acostados nos autos e caso reste negativa, INTIMO a parte 

autora para que, no prazo de 10 dias, indique o endereço da parte 

demandada, sob pena de extinção do feito, nos termos do art. 485 do CPC. 

Cumprida a determinação, designe-se nova data para audiência de 

conciliação e CITE-SE a parte reclamada. Do contrário, CERTIFIQUE-SE e 

retornem os autos conclusos para extinção. Às providências. VILA RICA, 

26 de março de 2020. IVAN LÚCIO AMARANTE Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010121-93.2015.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO G. M. FALCAO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELEN DE SOUSA ELEUTERIO OAB - MT21718/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIVINO ALVES RODRIGUES JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA DECISÃO Vistos. Compulsando os autos 

constatei que foi deferido a expedição de ofícios a vários órgãos, como 

Detran, Recita Federal e TRE. Em petição de ID 11423061, a parte autora 

requer seja realizada pesquisa no sistema INFOJUDI, com o fito de dar 

prosseguimento ao feito, eis que as tentativas de citação anteriores não 

obtiveram êxito. Ao contrário do que pretende a parte autora, a orientação 

jurisprudencial majoritária é no sentido de que cabe à parte interessada 

diligenciar em entidades, órgãos públicos ou privados, em busca de 

informações que lhe possam ser úteis no processo, para a realização de 

atos processuais. Para que tal incumbência excepcionalmente seja 

transferida ao Judiciário, é preciso que o litigante demonstre 

cumulativamente, a impossibilidade de obter os documentos pretendidos, 

após o esgotamento das vias administrativas a ela disponíveis para o 

recebimento das informações relativas à parte requerida, e que, ainda 

assim, seu esforço foi inútil. Nesse sentido já reiterou o Superior Tribunal 

de Justiça: Não cabe ao Judiciário substituir a parte autora nas diligências 

que lhe são cabíveis para demandar em juízo (STJ, 2ª Turma, REsp n° 

306.570/SP, Rel. Min. Eliana Calmon; j. 18/10/2001; DJ 18/02/2002, p. 340). 

Inúmeros órgãos, tais como SERASA/SPC, DETRAN, Cartórios de Registro 

de Imóveis, Juntas Comerciais etc., prestam informações diretamente às 

partes, mediante procedimentos administrativos próprios, sem 

necessidade de intervenção da autoridade judicial, sendo certo que 
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compete ao litigante interessado promover sponte própria diligências 

perante tais órgãos. Em suma, a intervenção judicial para obtenção das 

informações pretendidas pela parte reclamante somente é possível após a 

comprovação idônea de que as vias administrativas foram esgotadas, o 

que, à evidência, não é o caso dos autos, eis que se trata de pessoa 

jurídica em atividade. Isto posto, INDEFIRO o pedido de mov. ID 11423061, 

DETERMINO A CITAÇÃO DO requerido no endereço informado pelo 

DETRAN acostados nos autos e caso reste negativa, INTIMO a parte 

autora para que, no prazo de 10 dias, indique o endereço da parte 

demandada, sob pena de extinção do feito, nos termos do art. 485 do CPC. 

Cumprida a determinação, designe-se nova data para audiência de 

conciliação e CITE-SE a parte reclamada. Do contrário, CERTIFIQUE-SE e 

retornem os autos conclusos para extinção. Às providências. VILA RICA, 

26 de março de 2020. IVAN LÚCIO AMARANTE Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000033-42.2020.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

ELZIOMAR GRACIANO ROSA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BENVINDA MARQUES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA DECISÃO Trata-se de execução 

extrajudicial. DETERMINO a CITAÇÃO da parte EXECUTADA para, no prazo 

de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito cobrado, POR CARTA 

COM AR, VALENDO A VIA DESTA DECISÃO COMO CARTA. Decorrido o 

prazo concedido à parte executada para adimplemento ou nomeação de 

bens a penhora, PROCEDA-SE da seguinte forma: I - Realizado o 

pagamento, voltem os autos conclusos; II - Não havendo pagamento e nem 

nomeação de bens à penhora pelo devedor e, havendo pedido de penhora 

on line de bens, venham os autos conclusos, do contrário, EXPEÇA-SE o 

necessário para que se promova a penhora e remoção de tantos bens 

quantos bastem à satisfação do crédito, os quais deverão ser 

depositados à parte credora. Feita a penhora e remoção, IMEDIATAMENTE 

realize-se AVALIAÇÃO do bem penhorado; III - Efetivada a penhora dos 

bens, designe-se audiência de tentativa de conciliação. INTIMEM-SEas 

partes, cientificando: - A EXECUTADA, de que a oportunidade para 

interposição dos Embargos à Execução, por escrito ou verbalmente, é na 

referida audiência; e - A EXEQUENTE, de que o título original que embasa a 

execução deverá ser apresentado até a data designada para sessão de 

conciliação, na Secretaria desse Juizado Especial Cível, a fim de ser 

carimbado e comprovar a idoneidade do mesmo, sob pena de extinção do 

feito, segundo o que dispõe o Enunciado 126 do FONAJE/2009,in verbis: 

ENUNCIADO 126 - Em execução eletrônica de título extrajudicial, o título de 

crédito será digitalizado e o original apresentado até a sessão de 

conciliação ou prazo assinado, a fim de ser carimbadoou retidopela 

secretaria(Aprovado Fonaje Florianópolis/SC). IV - Não sendo localizados 

bens passíveis de penhora, INTIME-SE a parte exequente para que os 

indique, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do feito, nos 

termos do art. 53, § 4ª da Lei 9.099/95. Desde já, DEFIRO as benesses do 

Art. 212 do CPC. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. VILA RICA, 26 de março de 2020. IVAN LÚCIO AMARANTE 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000034-27.2020.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

ELZIOMAR GRACIANO ROSA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSIANE PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA DECISÃO Trata-se de execução 

extrajudicial. DETERMINO a CITAÇÃO da parte EXECUTADA para, no prazo 

de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito cobrado, POR CARTA 

COM AR, VALENDO A VIA DESTA DECISÃO COMO CARTA. Decorrido o 

prazo concedido à parte executada para adimplemento ou nomeação de 

bens a penhora, PROCEDA-SE da seguinte forma: I - Realizado o 

pagamento, voltem os autos conclusos; II - Não havendo pagamento e nem 

nomeação de bens à penhora pelo devedor e, havendo pedido de penhora 

on line de bens, venham os autos conclusos, do contrário, EXPEÇA-SE o 

necessário para que se promova a penhora e remoção de tantos bens 

quantos bastem à satisfação do crédito, os quais deverão ser 

depositados à parte credora. Feita a penhora e remoção, IMEDIATAMENTE 

realize-se AVALIAÇÃO do bem penhorado; III - Efetivada a penhora dos 

bens, designe-se audiência de tentativa de conciliação. INTIMEM-SEas 

partes, cientificando: - A EXECUTADA, de que a oportunidade para 

interposição dos Embargos à Execução, por escrito ou verbalmente, é na 

referida audiência; e - A EXEQUENTE, de que o título original que embasa a 

execução deverá ser apresentado até a data designada para sessão de 

conciliação, na Secretaria desse Juizado Especial Cível, a fim de ser 

carimbado e comprovar a idoneidade do mesmo, sob pena de extinção do 

feito, segundo o que dispõe o Enunciado 126 do FONAJE/2009,in verbis: 

ENUNCIADO 126 - Em execução eletrônica de título extrajudicial, o título de 

crédito será digitalizado e o original apresentado até a sessão de 

conciliação ou prazo assinado, a fim de ser carimbado ou retido pela 

secretaria(Aprovado Fonaje Florianópolis/SC). IV - Não sendo localizados 

bens passíveis de penhora, INTIME-SE a parte exequente para que os 

indique, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do feito, nos 

termos do art. 53, § 4ª da Lei 9.099/95. Desde já, DEFIRO as benesses do 

Art. 212 do CPC. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. VILA RICA, 26 de março de 2020. IVAN LÚCIO AMARANTE 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000044-42.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

ULISSES FONTANA BITTENCOURT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAMILLES WILMA VAZ DA SILVA OAB - MT22251/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSULT FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HEITOR GUIMARAES SIQUEIRA OAB - GO39518 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

0 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA DECISÃO Vistos. Compulsando os autos, 

verifica-se que a patrona do reclamante interpôs Recurso de Apelação 

contra a sentença proferida. Cumpre observar, que no âmbito dos 

Juizados Especiais Cíveis Estaduais, em sede de primeira instância, são 

cabíveis o recurso inominado contra sentença (art 41 da Lei 9.099/95) e 

os embargos de declaração contra sentença ou acórdão (art. 48 da Lei 

9.099/95). Dessa foma, tendo em vista que o recurso aviado é 

inadequado, determino que a patrona do reclamante proceda a devida 

regularização, no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. VILA RICA, 26 de 

março de 2020. IVAN LÚCIO AMARANTE Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000044-42.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

ULISSES FONTANA BITTENCOURT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAMILLES WILMA VAZ DA SILVA OAB - MT22251/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSULT FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HEITOR GUIMARAES SIQUEIRA OAB - GO39518 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

0 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA DECISÃO Vistos. Compulsando os autos, 

verifica-se que a patrona do reclamante interpôs Recurso de Apelação 

contra a sentença proferida. Cumpre observar, que no âmbito dos 

Juizados Especiais Cíveis Estaduais, em sede de primeira instância, são 

cabíveis o recurso inominado contra sentença (art 41 da Lei 9.099/95) e 

os embargos de declaração contra sentença ou acórdão (art. 48 da Lei 

9.099/95). Dessa foma, tendo em vista que o recurso aviado é 

inadequado, determino que a patrona do reclamante proceda a devida 

regularização, no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. VILA RICA, 26 de 

março de 2020. IVAN LÚCIO AMARANTE Juiz(a) de Direito
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Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000044-42.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

ULISSES FONTANA BITTENCOURT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAMILLES WILMA VAZ DA SILVA OAB - MT22251/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSULT FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HEITOR GUIMARAES SIQUEIRA OAB - GO39518 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

0 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA DECISÃO Vistos. Compulsando os autos, 

verifica-se que a patrona do reclamante interpôs Recurso de Apelação 

contra a sentença proferida. Cumpre observar, que no âmbito dos 

Juizados Especiais Cíveis Estaduais, em sede de primeira instância, são 

cabíveis o recurso inominado contra sentença (art 41 da Lei 9.099/95) e 

os embargos de declaração contra sentença ou acórdão (art. 48 da Lei 

9.099/95). Dessa foma, tendo em vista que o recurso aviado é 

inadequado, determino que a patrona do reclamante proceda a devida 

regularização, no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. VILA RICA, 26 de 

março de 2020. IVAN LÚCIO AMARANTE Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010001-16.2016.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO G. M. FALCAO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELEN DE SOUSA ELEUTERIO OAB - MT21718/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASA DO PINTOR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA DECISÃO Vistos. I - Defiro o pedido de 

cumprimento de sentença, devendo o Cartório proceder as alterações 

necessárias no sistema. II - Com a apresentação do cálculo da dívida, 

intime-se o (a) Executado (a), para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, advertindo-o (a) que caso não seja 

efetuado o pagamento no prazo legal, serão penhorados bens suficientes 

para garantia da execução. III - Não efetuado o pagamento, munido da 

segunda via do mandado, o oficial de justiça procederá de imediato à 

penhora do bem e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais 

atos intimando, na mesma oportunidade, a executada, pessoalmente ou 

através de seu advogado (art. 829, § 1º c.c art. 841, § 1º, ambos do CPC). 

IV - Em caso de sucesso na penhora, que deverá incidir preferencialmente 

nos bens indicados pela parte exequente (art. 829, § 2º, do CPC) 

removam-se imediatamente os bens penhorados e os depositem com a 

exequente, descrevendo-se seu estado de uso e conservação (CPC, art. 

840, § 1º). V - Caso não seja localizada a parte executada para ser 

intimada da penhora por ter mudado de endereço sem prévia comunicação 

ao Juízo, será esta dada por intimada, (CPC, art. 841, § 4º). VI - Não 

efetuada a penhora ou o pagamento do débito, tornem os autos conclusos 

para análise do pedido de penhora on line. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. VILA RICA, 25 de março de 2020. IVAN LÚCIO AMARANTE 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010001-16.2016.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO G. M. FALCAO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELEN DE SOUSA ELEUTERIO OAB - MT21718/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASA DO PINTOR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA DECISÃO Vistos. I - Defiro o pedido de 

cumprimento de sentença, devendo o Cartório proceder as alterações 

necessárias no sistema. II - Com a apresentação do cálculo da dívida, 

intime-se o (a) Executado (a), para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, advertindo-o (a) que caso não seja 

efetuado o pagamento no prazo legal, serão penhorados bens suficientes 

para garantia da execução. III - Não efetuado o pagamento, munido da 

segunda via do mandado, o oficial de justiça procederá de imediato à 

penhora do bem e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais 

atos intimando, na mesma oportunidade, a executada, pessoalmente ou 

através de seu advogado (art. 829, § 1º c.c art. 841, § 1º, ambos do CPC). 

IV - Em caso de sucesso na penhora, que deverá incidir preferencialmente 

nos bens indicados pela parte exequente (art. 829, § 2º, do CPC) 

removam-se imediatamente os bens penhorados e os depositem com a 

exequente, descrevendo-se seu estado de uso e conservação (CPC, art. 

840, § 1º). V - Caso não seja localizada a parte executada para ser 

intimada da penhora por ter mudado de endereço sem prévia comunicação 

ao Juízo, será esta dada por intimada, (CPC, art. 841, § 4º). VI - Não 

efetuada a penhora ou o pagamento do débito, tornem os autos conclusos 

para análise do pedido de penhora on line. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. VILA RICA, 25 de março de 2020. IVAN LÚCIO AMARANTE 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010001-16.2016.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO G. M. FALCAO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELEN DE SOUSA ELEUTERIO OAB - MT21718/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASA DO PINTOR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA DECISÃO Vistos. I - Defiro o pedido de 

cumprimento de sentença, devendo o Cartório proceder as alterações 

necessárias no sistema. II - Com a apresentação do cálculo da dívida, 

intime-se o (a) Executado (a), para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, advertindo-o (a) que caso não seja 

efetuado o pagamento no prazo legal, serão penhorados bens suficientes 

para garantia da execução. III - Não efetuado o pagamento, munido da 

segunda via do mandado, o oficial de justiça procederá de imediato à 

penhora do bem e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais 

atos intimando, na mesma oportunidade, a executada, pessoalmente ou 

através de seu advogado (art. 829, § 1º c.c art. 841, § 1º, ambos do CPC). 

IV - Em caso de sucesso na penhora, que deverá incidir preferencialmente 

nos bens indicados pela parte exequente (art. 829, § 2º, do CPC) 

removam-se imediatamente os bens penhorados e os depositem com a 

exequente, descrevendo-se seu estado de uso e conservação (CPC, art. 

840, § 1º). V - Caso não seja localizada a parte executada para ser 

intimada da penhora por ter mudado de endereço sem prévia comunicação 

ao Juízo, será esta dada por intimada, (CPC, art. 841, § 4º). VI - Não 

efetuada a penhora ou o pagamento do débito, tornem os autos conclusos 

para análise do pedido de penhora on line. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. VILA RICA, 25 de março de 2020. IVAN LÚCIO AMARANTE 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010056-69.2013.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO MACIEL LOUZEIRO (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):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA DECISÃO Vistos. Defiro o pedido de 
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cumprimento de sentença contraposto, devendo a Secretaria proceder as 

alterações necessárias no sistema. Com a apresentação do cálculo da 

dívida, intime-se o (a) Executado (a), para no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento do montante atualizado, advertindo-o (a) que caso 

não seja efetuado o pagamento no prazo legal, serão penhorados bens 

suficientes para garantia da execução. Não efetuado o pagamento, 

munido da segunda via do mandado, o oficial de justiça procederá de 

imediato à penhora do bem e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo 

auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, a executada, 

pessoalmente ou através de seu advogado (art. 829, § 1º c.c art. 841, § 

1º, ambos do CPC). Em caso de sucesso na penhora, que deverá incidir 

preferencialmente nos bens indicados pela parte exequente (art. 829, § 

2º, do CPC) removam-se imediatamente os bens penhorados e os 

depositem com a exequente, descrevendo-se seu estado de uso e 

conservação (CPC, art. 840, § 1º) Caso não seja localizada a parte 

executada para ser intimada da penhora por ter mudado de endereço sem 

prévia comunicação ao Juízo, será esta dada por intimada, (CPC, art. 841, 

§ 4º). Efetuada ou não a penhora, tornem os autos conclusos para análise 

do pedido de penhora on line. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

VILA RICA, 24 de março de 2020. IVAN LÚCIO AMARANTE Juiz(a) de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010056-69.2013.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO MACIEL LOUZEIRO (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):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA DECISÃO Vistos. Defiro o pedido de 

cumprimento de sentença contraposto, devendo a Secretaria proceder as 

alterações necessárias no sistema. Com a apresentação do cálculo da 

dívida, intime-se o (a) Executado (a), para no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento do montante atualizado, advertindo-o (a) que caso 

não seja efetuado o pagamento no prazo legal, serão penhorados bens 

suficientes para garantia da execução. Não efetuado o pagamento, 

munido da segunda via do mandado, o oficial de justiça procederá de 

imediato à penhora do bem e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo 

auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, a executada, 

pessoalmente ou através de seu advogado (art. 829, § 1º c.c art. 841, § 

1º, ambos do CPC). Em caso de sucesso na penhora, que deverá incidir 

preferencialmente nos bens indicados pela parte exequente (art. 829, § 

2º, do CPC) removam-se imediatamente os bens penhorados e os 

depositem com a exequente, descrevendo-se seu estado de uso e 

conservação (CPC, art. 840, § 1º) Caso não seja localizada a parte 

executada para ser intimada da penhora por ter mudado de endereço sem 

prévia comunicação ao Juízo, será esta dada por intimada, (CPC, art. 841, 

§ 4º). Efetuada ou não a penhora, tornem os autos conclusos para análise 

do pedido de penhora on line. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

VILA RICA, 24 de março de 2020. IVAN LÚCIO AMARANTE Juiz(a) de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010095-27.2017.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

SAMPAIO CORREA & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELEN DE SOUSA ELEUTERIO OAB - MT21718/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON APARECIDO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA DECISÃO Vistos. I - Defiro o pedido de 

cumprimento de sentença, devendo a Secretaria proceder as alterações 

necessárias no sistema. II - Com a apresentação do cálculo da dívida, 

intime-se o (a) Executado (a), para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, advertindo-o (a) que caso não seja 

efetuado o pagamento no prazo legal, serão penhorados bens suficientes 

para garantia da execução. III - Não efetuado o pagamento, munido da 

segunda via do mandado, o oficial de justiça procederá de imediato à 

penhora do bem e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais 

atos intimando, na mesma oportunidade, a executada, pessoalmente ou 

através de seu advogado (art. 829, § 1º c.c art. 841, § 1º, ambos do CPC). 

IV - Em caso de sucesso na penhora, que deverá incidir preferencialmente 

nos bens indicados pela parte exequente (art. 829, § 2º, do CPC) 

removam-se imediatamente os bens penhorados e os depositem com a 

exequente, descrevendo-se seu estado de uso e conservação (CPC, art. 

840, § 1º). V - Caso não seja localizada a parte executada para ser 

intimada da penhora por ter mudado de endereço sem prévia comunicação 

ao Juízo, será esta dada por intimada, (CPC, art. 841, § 4º). VI - Efetuada 

ou não a penhora, tornem os autos conclusos para análise do pedido de 

penhora on line. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. VILA RICA, 25 de 

março de 2020. IVAN LÚCIO AMARANTE Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000044-42.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

ULISSES FONTANA BITTENCOURT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAMILLES WILMA VAZ DA SILVA OAB - MT22251/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSULT FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HEITOR GUIMARAES SIQUEIRA OAB - GO39518 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

0 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA DECISÃO Vistos. Compulsando os autos, 

verifica-se que a patrona do reclamante interpôs Recurso de Apelação 

contra a sentença proferida. Cumpre observar, que no âmbito dos 

Juizados Especiais Cíveis Estaduais, em sede de primeira instância, são 

cabíveis o recurso inominado contra sentença (art 41 da Lei 9.099/95) e 

os embargos de declaração contra sentença ou acórdão (art. 48 da Lei 

9.099/95). Dessa foma, tendo em vista que o recurso aviado é 

inadequado, determino que a patrona do reclamante proceda a devida 

regularização, no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. VILA RICA, 26 de 

março de 2020. IVAN LÚCIO AMARANTE Juiz(a) de Direito
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